
EXAMENSARBETE

Användning av gråberg från Zinkgruvan
som ballast till sprutbetong

Carl Adamsson
2014

Högskoleingenjörsexamen
Berg- och anläggningsteknik

Luleå tekniska universitet
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser



Examensarbete Bergsskolan 2014 

 

 

 

 

Användning av gråberg från Zinkgruvan som ballast till 

sprutbetong 

 

Use of waste rock from Zinkgruvan as Crushed rock 

aggregate for shotcrete 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av: Carl Adamsson  



Sammanfattning 
Målet med arbetet är att utvärdera om det finns någon möjlighet för Zinkgruvan Mining AB 

att använda gråberget ifrån gruvan eller berg ifrån en närliggande täkt till att producera 

krossad ballast för sprutbetong.  

Dyra transportkostnader samt ett ökat behov av sprutbetong ligger till grund för arbetet.  

Litteraturstudier samt kontakt med ledande aktörer inom ballast, betong och 

cementindustrin har lett till en god uppfattning om vad som är viktigt för ballast till 

sprutbetong.  

Sprutbetongen som Zinkgruvan för tillfället köper består av ballast som kommer ifrån en 

naturgrustäkt. Det betyder att ballastkornen är naturligt formade till avrundade korn, som 

lämpar sig väl för sprutbetong. Skulle detta ersättas med krossad ballast från gruvan eller 

täkten betyder det att ballasten måste vara av rätt kvalitet gällande framförallt kornform, 

glimmerhalt, finmaterialhalt och kornstorleksfördelning.  

För att kunna testa egenskaperna på gråberget från gruvan och berg ifrån täkten har prover 

samlats in ifrån totalt fem olika ställen. Ett prov togs ifrån den närliggande 

Kristinebergstäkten som ägs av Dahlqvists åkeri AB, resterande prover togs ifrån olika 

ramper i gruvan. Proverna har sedan testats för ballastens geometriska, fysikaliska och 

mekaniska egenskaper. Till detta har även en förenklad petrografisk analys gjorts för att få 

en uppfattning om provernas mineralogiska sammansättning.  

Resultaten från testerna visar att det finns goda möjligheter att använda ballast från 

Kristinebergstäkten och möjligen några områden ifrån gruvan till sprutbetong. Gråberget 

från gruvan var av varierande kvalitet och bergets sammansättning gör det mindre gynnsamt 

för att användas som ballast till sprutbetong.  

För att kunna producera krossad ballast av god kvalitet krävs det att krossningsprocessen 

modifieras så att det går att få fram en bättre kornform samt att begränsa andelen 

finmaterial i ballasten. Det finns olika metoder för detta men föreslagen metod skulle vara 

VSI-krossning med efterföljande vindsiktning. 
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vindsiktning. 

  



Abstract 
The purpose with this work is to evaluate if there is any possibility for Zinkgruvan Mining AB 

to use their waste rock or rock from a nearby quarry to produce Crushed rock aggregate for 

shotcrete. 

The main reason for own shotcrete are expensive transportation costs and an increased 

need for shotcrete. 

Literature studies and contact with leading companies in aggregates, concrete and cement 

industry has led to a good understanding of what is important for Crushed rock aggregates 

for shotcrete. 

The shotcrete which Zinkgruvan Mining AB currently purchases consists of aggregate which 

comes from a natural gravel pit. This means that the aggregate grains are naturally shaped 

into rounded grains that are suitable for shotcrete. If this would be replaced with Crushed 

rock aggregate from the mine or quarry, it means that the aggregate must be of the right 

quality, mainly concerning particle shape, mica content, fines percentage and particle size 

distribution. 

In order to test the quality of the waste rock from the mine and rock from the quarry, 

samples have been collected from a total of five different places. One sample was taken 

from the nearby quarry called Kristinebergstäkten owned by Dahlqvists Åkeri AB, other 

samples were taken from various ramps in the mine. The samples were then tested for the 

aggregates geometric, physical, and mechanical properties. Added to this has a simplified 

petrographic analysis has been done to get an idea of the samples mineralogical 

composition. 

The results from the tests show that there are good possibilities to use aggregate from 

Kristinebergtäkten and possibly from some areas in the mine to shotcrete. Waste rock from 

the mine was of varying quality and rock composition which makes it less favorable for use 

as Crushed rock aggregate for shotcrete. 

In order to produce Crushed rock aggregate of right quality it is necessary to modify the 

crushing process so that it is possible to achieve a better particle shape and to limit the fines 

content. There are various methods for this but the proposed method would be the VSI 

crushing followed by air classification. 
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1. Inledning 
Zinkgruvan är Sveriges sydligaste gruva och den är belägen 60 km söder om Örebro. 

Zinkgruvan Mining AB är helägt av Lundin Mining Corporation med huvudkontor i Toronto. 

Det är en av de djupaste gruvorna i Sverige och malmproduktionen ligger på ca 1200 m djup. 

Under 2013 bröts det 1 125 000 ton malm i Zinkgruvan. Här arbetar cirka 360 personer och 

dessutom ett 80-tal entreprenörer. 

Malmen är en komplex sulfidmalm innehållande zink, bly, koppar och silver. De bryter för 

tillfället zink, bly och kopparmalm. Huvuddelen av den malm som bryts består av zink och 

bly(Lundinmining.com) 

Gruvan är högt mekaniserad och den huvudsakliga brytningsmetoden utgörs av vertikal 

igensättningsbrytning som innebär att malmkroppen bryts i pallar nedifrån och upp. 

Malmkroppen nås via rampsystem. När malmen är uttagen fylls brytningsrummet med 

hydraulisk återfyllnad som i huvuddel består av avfallssand, cement och vatten. Det ligger i 

planerna att på de djupare områdena övergå till nedåtgående igensättningsbrytning 

(underhand mining) som innebär att malmkroppen bryts uppifrån och ner. Brytningen sker 

då under ett artificiellt tak bestående av cementstabiliserat fyll (Forsman B, 

Malmbrytningsmetoder, 2003). 

 

 

Figur 1. Schematisk modell över Zinkgruvan (Källa: Malmström, et al. 2009). 
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Huvudbergarter i gruvan är matavulkaniter(leptit) och kristallin karbonatsten(kalksten). 

Berget i gruvan ter sig relativt stabilt men det har förekommit ras i gruvan av olika storlekar. 

Det senaste stora raset skedde 15 maj 2013 då ca 30 000 ton berg lossnade. 

1.1 Bakgrund  

Förstärkningssystemet i gruvan består av bultning och sprutbetong. Då gruvan blir allt 

djupare ökar trycket från omgivande berg. Detta har lett till att ledningen har beslutat att 

alla orter kommer att betongsprutas och det omfattar väggar, tak och gavlar. Det har även 

beslutats att på de djupare partierna som kommer ligga på 1300 m kommer man att byta 

brytningsteknik från vertikal igensättningsbrytning till nedåtgående igensättningsbrytning 

(underhand mining). Nedåtgående igensättningsbrytning innebär att pallarna kommer att bli 

mindre vilket resulterar i att det kommer drivas mer ortmeter.   

Allt detta kommer leda till att förbrukningen av sprutbetongen kommer att öka vilket får 

ökande kostnader för Zinkgruvan Mining AB. För tillfället köper Zinkgruvan Mining AB sin 

sprutbetong från Färdig Betong i Hallsberg, som i sin tur köper sin ballast från en 

naturgrustäkt. För en relativt billig produkt som sprutbetong blir priset högt framförallt 

genom långa transportkostnader men även ökade kostnader för naturgrus. 

 Vid gruvbrytningen får man förutom malmen stora volymer med gråberg vilket måste 

transporteras upp ur gruvan och läggas på ett upplag. Zinkgruvan Mining AB köper även grus 

från en närliggande täkt som heter Kristinebergstäkten som ägs av Dahlqvist Åkeri AB.  

Det har även förekommit diskussioner från de som arbetar under jord om det är möjligt att 

använda gråberget som ballast till sprutbetong och på så vis återföra gråberget ner i gruvan. 

Det har då beslutats att starta ett projekt som handlar om det är möjligt att upprätta en 

betongfabrik på Zinkgruvan. En egen betongfabrik skulle leda till minskade kostnader och en 

ökad flexibilitet rörande tillgång och kvalitet på sprutbetongen.  

1.2 Syfte  

I projektet ingår det att göra en förstudie om det är möjligt att använda gråberget från 

gruvan eller från den närbelägna Kristinebergstäkten till att tillverka ballast till sprutbetong. 

1.3 Avgränsningar  

Att etablera en betongfabrik är ett komplicerat projekt och arbetet spänner över många 

områden. Denna rapport inriktas främst på att avgöra bergets lämplighet för ballast för 

sprutbetong och avgränsas då till: 

 Litteraturstudier och kontakt med branschfolk 

 Provtagning från gruvan och täkten 

 Utföra tester på proverna 

 Ta fram resultat och slutsats 
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2. Litteraturstudier 

2.1 Sprutbetong  

Sprutbetong är ett kompositmaterial som består av finballast, cement, vatten och 

tillsatsmedel. Det finns två olika metoder för att applicera sprutbetong och det är genom 

torrsprutning och våtsprutning (Nordström E, Holgren J: Sprutbetonghandboken reparation, 

2009). 

2.1.1 Torrsprutning  

Vid torrsprutning blandas det torra materialet (ballast, cement och eventuella torra 

tillsatsmedel) med vatten vid sprutmunstycket. Den främsta fördelen med torrsprutning är 

att det uppnås en ökad flexibilitet och de största nackdelarna är att det uppstår damning 

samt att det uppstår spill i stor omfattning (Nordström E, Holgren J: Sprutbetonghandboken 

reparation, 2009). 

2.1.2 Våtsprutning  

Våtsprutning är den metoden som används i Zinkgruvan. Sprutbetongen är färdigblandad 

innan den pumpas ut genom sprutmunstycket där en accelerator tillsätts för ökad 

vidhäftningsförmåga och en snabbare bindningstid. Fördelen med våtsprutning är att man 

kan få en bättre kvalitetskontroll, det är lättare att påverka betongen och minskat spill. Den 

främsta nackdelen är minskad flexibilitet (Nordström E, Holgren J: Sprutbetonghandboken 

reparation, 2009). 

 

Figur 2. Våtsprutning av en tunnel (Källa: http://miningandconstruction.com/). 

2.2 Materialbeskrivning  

2.2.1 Cement  

Cement framställs ur en blandning av kalksten och lermineral som krossas och mals för att 

sedan brännas i en ugn. Det finns olika typer av cement beroende på vad slutprodukten skall 

användas till. Den vanligaste varianten för sprutbetong heter anläggningscement och är ett 
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lågalkaliskt och sulfatresistent cement (Nordström E, Holgren J: Sprutbetonghandboken 

reparation, 2009). 

Cement är bortsett från tillsatsmedel den mest kostsamma komponenten i sprutbetong. En 

korrekt typ av cement i betongen kan göra så att bergarter som inte i vanliga fall skulle 

lämpa sig för betongtillverkning kan användas. Men det är samtidigt en fråga om pengar då 

ju mer komplex cementen blir ju mer kostsam blir slutprodukten. Därför är det viktigt att ta 

fram ett så bra ballastmaterial som möjligt då det ligger i betongtillverkarens intresse att 

minska på mängden cement. Förutom det ekonomiska perspektivet är det även viktigt att 

tänka på att framställningen samt användningen av cement har en stor miljöpåverkan, 

framförallt genom stora utsläpp av CO2 (Lagerblad B, CBI Betonginstitutet: Helkrossad 

betongballast-proportionering och användning i betongproduktionen.) 

2.2.2 Tillsatsmedel  

Tillsatsmedel används främst för att förbättra den färska betongens egenskaper. Det finns 

många olika typer av tillsatsmedel och tillsatsmaterial på marknaden. Gemensamt för dem 

är att de påverkar betongens kemiska eller fysikaliska egenskaper.  

Flytmedel används för att förbättra betongens flytande egenskaper. Förr i tiden användes 

mer vatten i betongblandningen vilket gav en bättre arbetbarhet, men försämrad kvalitet på 

betongen som följd. Om flytmedlet används för att minska på vattenbehovet kallas det för 

vattenreducerande. Gemensamt för alla flyttillsatsmedel är att de bildar en ”hinna” eller 

laddar cementkornen så att det stöter ifrån varandra och inte bildar klumpar. Detta leder till 

en betong håller sig flytande (Nordström E, Holgren J: Sprutbetonghandboken reparation, 

2009). 

Acceleratorer tillsätts vid våtsprutad betong för att kunna bygga upp ett tjockare påslag av 

betong vid spruttillfället. De används även för att påskynda hållfasthetsutvecklingen och 

därigenom få en tidig stärkning. Exempel på en accelerator är vattenglas, men då den 

innehåller höga halter av alkali så har det utvecklats nya produkter som är alkalifria 

(Nordström E, Holgren J: Sprutbetonghandboken reparation, 2009). 

Flygaska är ett tillsatsmaterial som används för att ge betongen förbättrade färska 

egenskaper, då framförallt ökad arbetbarhet och kohesion. Det har även konstaterats att 

hållfasthetsutvecklingen och beständigheten ökar om flygaska tillsätts i betongen. Flygaska 

tas fram som en restprodukt från rökgasrening vid förbränning av fasta bränslen. Det 

vanligaste internationellt sett är från förbränning av kol i kolkraftverk(emineral.dk) 
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Figur 3. Visar flygaskans runda korn samt att det går att få en ökad tryckhållfasthet med användning av flygaska (Källa: 
http://www.emineral.dk/). 

2.2.3 Ballast 

 Den största delen av betongen utgörs av ballast cirka 70 % (Lagerblad B, CBI 

Betonginstitutet: Helkrossad betongballast-proportionering och användning i 

betongproduktionen). Detta betyder att dess egenskaper är väsentliga för betongens färska 

egenskaper. Det finns idag i Sverige tillgång till ballast av god kvalitet. Det vanligaste typen 

av ballast till sprutbetong är naturgrus men genom skatter och regler har den börjat fasas ut 

och betongföretag har i större utsträckning börjat använda krossad ballast. 

2.2.3 Naturgrus 

 Naturgrus har bildats av inlandsisen. Den flera kilometer höga isen skrapade med sig 

material av stora/små stenar, grus och sand. Isen hade en krossande och nötande effekt på 

berget vilket gjorde att materialet fick en rundare kornform. Gruset ansamlades sedan i 

rullstensåsar där det på ett naturligt sätt sorterades genom sin kornstorlek. På ytan är det 

ett finkornigt material för att på djupet ha en större kornstorlek(Cementa: Bergkross i 

betong-krossat berg ersätter naturgrus).  

Naturgrus är en ändlig produkt och hittills har den används i väldigt stor omfattning, 

framförallt till betongtillverkning. Men naturgruset spelar en viktig roll för att rena samt 

lagra vatten och för att trygga framtidens vattentillgång säger Sveriges miljömål att 

naturgrusproduktionen ska minska, främst genom en ”naturgrusskatt”. Skatten är en 

punktskatt och den ligger på 13 kr/ton. Detta har gjort att fler och fler ballastleverantörer 

har övergått till helkrossad ballast. 
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Figur 4. Leveranser av ballast i Sverige 1984-2009 (Källa: SGU-rapport 2011:10). 

Varför naturgrus är ett eftertraktat material för betong är dess avrundade korn och låga 

glimmerhalt vilket förbättrar betongens arbetbarhet och färska egenskaper(Cementa: 

Bergkross i betong-krossat berg ersätter naturgrus). 

2.2.3 Krossad ballast 

Det är ett material som tillverkas genom krossning och siktning av losshållet berg. De 

bergarter som framförallt används i Sverige för ballasttillverkning är gnejser och graniter, 

som härstammar från den svenska Urbergsskölden (Lagerblad B, Westerholm M, Fjällberg L, 

Gram H-E CBI Rapport: Bergkrossmaterial som ballast i betong, 2008). Helkrossad ballast ger 

ofta en flisigare och flakigare kornform jämfört med naturgrus. Detta leder till att ballasten 

inte rör sig lika smidigt i betongmassan vilket leder till att det går åt mer vatten och cement 

för att motverka detta.   

Några av de största problemen vid användning av krossad ballast i sprutbetong är andelen 

filler samt halten fri glimmer. Glimmerpartiklarna har en flakig kornform vilket ger en stor 

specifik yta (Lagerblad B, Westerholm M, Fjällberg L, Gram H-E CBI Rapport: 

Bergkrossmaterial som ballast i betong, 2008). Flakiga partiklar tar upp en stor yta men liten 

volym, detta leder till att ballastkornen får svårt att röra sig i den färska betongen. För att 

motverka detta måste man öka volymen vatten som i sin tur leder till ökad mängd cement.  



7 
 

 

Figur 5. Bilden beskriver kornformens påverkan på mängden pasta (Källa: CBI betonginstitutet). 

Ett annat problem med krossad ballast är andelen reaktiv kvarts då det kan leda till en 

alkalisilika reaktion(ASR). Detta är något som kan hända när silikaten i kvartsen kommer i 

kontakt med alkalier i cementen(Lagerblad B, CBI Betonginstitutet: Alkalisilika reaktioner i 

betong för krossballast). Då blidas det en alkalisilka gel som har en svällande effekt och leder 

till att sprutbetongen kan spricka eller i värsta fall helt gå sönder och rasar ner.  

Dock finns det goda förutsättningar att förhindra detta, främst genom val av rätt cement och 

tillsatsmedel. 

SS-EN 12620 är en produktstandard som beskriver ballast för betong. Den innehåller vilka 

egenskaper som är viktiga för betong samt kategoriserar framräknade värden som kan 

användas för att bestämma om ballasten är av god kvalitet.  

3. Kontakt med branschfolk  
En viktig del av examensarbetet var att kontakta ledande aktörer inom ballast, betong och 

cementindustrin. Viktiga aktörer som har kontaktats är LKAB Berg och Betong, Sika AB, 

Cementa AB och Färdig betong AB. 

Genom telefonintervjuer samt att ta del av rapporter visade det sig vilka egenskaper hos 

ballasten som är viktigast för sprutbetong. 

3.1 LKAB Berg och Betong AB 

LKAB Berg och Betong AB tillverkar och levererar sprutbetong till LKAB. Intervjuade Leif 

Krekula som är ansvarig för krossning och entreprenad. Han berättade att de på LKAB har 

helt andra förutsättningar för att producera ballast av gråberg från gruvan jämfört med 

Zinkgruvan. De får gråberg av jämn kvalitet och huvuddelen av gråberget består av 

porfyr/metavulkanit. Porfyr är en tät och hård bergart som får en väldigt bra kornkurva, 

kornform, LA-tal och micro-Devalvärde. Från gruvan får de upp ca 17 miljoner ton gråberg 

varav de behöver ca 1 miljon ton gråberg per år för tillverkning av ballast för sprutbetong. De 

egenskaper som är viktiga för ballasten är enligt honom att materialet ska ha en bra 
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kornform (kubicerat). Det ska även vara tvättat eller vindsiktat för att få en bra fillerhalt samt 

ha en jämn kornkurva. 

3.2 Sika AB  

Sika AB är en av världens största producenter av tillsatsmedel till betong. Intervjuade Tomas 

Cederhammar som är områdeschef för betong. Enligt honom är det viktigaste tillsatsmedlet 

för sprutbetong flyttillsatsmedel, men det kan variera från fall till fall. 

Några viktiga egenskaper för sprutbetong är: 

 Glimmerhalt. Glimmermineral tar upp stor yta men lite volym vilket leder till att man 

måste tillsätta mer vatten. Om betongen innehåller för mycket vatten så försämras 

kvaliteten. 

 Viktigt att ha rätt finmaterialhalt då finmaterialet fungerar som ett smörjmedel i 

betongen vilket leder till att betongen får bra reologiska egenskaper. Blir halten filler 

för hög leder det dock till att det suger åt sig för mycket vatten och betongen får 

försämrade färska egenskaper.  

 Finballasten skall ha en bra kornform och ett bra flisighetsindex som gör att 

sprutbetongen får bra färska egenskaper och en bra arbetbarhet.  

 Viktigt att man till betongfabriken skickar ballast av en jämn kvalitet så att det inte 

förekommer stora skillnader i sammansättningen såsom glimmerhalt och kvartshalt. 

Sika AB är som nämnt ovan ett företag som är ledande inom tillverkning av tillsatsmedel till 

betong. För sprutbetong är det uppdelat i 3 områden, flyttillsatsmedel, accelerator och 

övriga tillsatsmedel. Flyttillsatsmedel minskar vattenbehovet och ger betongen en ökad 

arbetbarhet samt en god styrkeutveckling. Accelerator gör sprutbetongen snabbindande, 

ökad vidhäftningsförmåga samt minskar på bruksspillet. Övriga tillsatsmedel omfattar t.ex. 

luftporbildare som gör betongen frostbeständig samt lättbearbetad och retarder som ökar 

sprutbetongens lagringstid upp till 24 timmar. 

3.3 Färdig betong AB 

Zinkgruvans nuvarande leverantör av sprutbetong, som tillverkar sprutbetongen av 

naturgrus istället för krossgrus. Fick ta del av deras rapport på hur de för tillfället tillverkar 

sprutbetongen och vilka egenskaper deras ballast har (Thorsen Å, 2004). Viktiga egenskaper 

är siktkurvor och sättmått för att mäta betongens reologi(sprutbetongens flytande 

egenskaper)  

3.4 Cementa AB  

Cementa AB är ett av Sveriges största byggmaterialföretag och de ingår i den internationella 

koncernen HeidelbergCement. De tillverkar cement och erbjuder kunskap om användning av 

cementbaserade produkter. 

Kontaktperson på Cementa var teknisk doktor Hans-Erik Gram som är specialist på ballast till 

betong och ersättning av naturgrus med krossgrus i betong. 
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Möjligheten gavs att besöka Cementa på Liljeholmen i Stockholm och utföra tester på 

ballastproverna. Viktiga egenskaper som testades kornform (lös/hård packning), 

Flisighetsindex samt bruksprovningar för att testa sättmått på 0,125-2 mm samt på filler 0-

0,125 mm.  

Det är viktigt få så bra värden som möjligt på ovan nämnda tester då det är svårt eller dyrt 

att på konstgjord väg ändra egenskaperna.  
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4. Metod  

4.1 Avgöra lämpliga områden för gråbergsuttag  

Då det ligger i framtiden vart gråberget i gruvan ska komma ifrån studerades 

gruvplaneringen. Det första steget var att kolla på life of mine (LOM), som beskriver gruvans 

livstid och vilka områden som är planerade att drivas i framtiden. Detta gjorde att det gick 

att se vart eventuella gråbergsuttag skulle kunna komma ifrån och på så vis veta vilka 

områden som är intressanta för provinsamling.  

Det andra steget var att försöka få en bild på hur geologin ser ut i gruvan. Detta gjordes 

genom personlig kontakt med gruvgeologen Per Carlsson.  Han beskrev hur geologin ser ut i 

gruvan och vanliga förekommande bergarter. Han gav även en beskrivning av vilka bergarter 

från gruvan som vore lämpliga att använda som ballast i sprutbetong.  

Gråberget som eventuellt kommer att levereras till ballast för sprutbetong kommer 

huvudsakligen komma ifrån drivning av ramperna. Detta då geologin runt malmkropparna är 

ogynnsam för att tillverka ballast för sprutbetong.  Runt malmkropparna finns det ämnen 

som kan klassas som föroreningar för sprutbetong t.ex. magnetkis och övriga sulfider. Det är 

även en väldigt ojämn sammansättning på gråberget runt malmkropparna då det innehåller 

flera olika bergarter och mineraler. 

Den sista delen var att studera borrhålskarteringen och hur planeringen för tillredningen ser 

ut. Detta gjordes i CAD-programmet Microstation, där det går att se både planering och 

borrhålskartering. Då prospekteringsborrning ej sker i ramperna då det ur ett ekonomiskt 

perspektiv inte är hållbart så finns det en begränsad kännedom om hur geologin ser ut. Dock 

så går det att se mönster på vissa borrhål som går igenom eller ligger nära ramperna hur 

geologin ser ut. Detta användes för att göra en bedömning av vilka bergarter gråberget 

skulle bestå av. 
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Figur 6. Planering av ramp 31 med borrhålskartering. 

 

Figur 7. Planering av ramp 21 med borrhålskartering. 
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4.2 Provtagning  

Vid provtagningen i gruvan följde produktionsgeologen Mimmi Gustafsson med till första 

provtagningsområdet. Alla fyra provtagningsställen i gruvan var upplag med losshållet berg. 

Mimmi gav instruktioner om vad som är viktigt för att få ett representativt urval. Det är 

viktigt att delproven är i ungefär samma storlek och att de tas på olika höjd och djup 

fördelade över hela upplaget. Storleken på delproven bestämdes till en storlek av ca 100-130 

mm, då detta är ingående kornstorlek i käftkrossen på bergsskolan. Provtagningen följde 

även SS-EN 932-1 som är en standard som beskriver hur provtagningen ska gå till. 

 

Figur 8. Provinsamling i gruvan. 

Kristinebergtäkten ligger 3 km söder om Zinkgruvan och provtagningen gick till på samma 

sätt som i gruvan fast här var upplaget sorterat i 0-150 mm. Delprovens storlek var även här 

ca 100-130 mm.  

 

Figur 9. Upplag vid Kristinebergstäkten. 
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Figur 10. Schematisk bild över rampsystemen i gruvan samt markeringar för provinsamlingar. 

4.3 Neddelning  

Neddelningen av proverna utfördes på Bergsskolan. Innan krossningen påbörjades tvättades 

proverna för att få bort eventuella föroreningar t.ex. sprutbetong, sprängkablar och lera. 

4.3.1 Käftkross 

 Det första krossteget utfördes i en laboratoriekäftkross av märket Morgårdshammar. 

Ingående material var 100-130 mm och blev krossat till cirka 0-25 mm. En del av det 

krossade materialet kördes igenom käftkrossen en andra gång, men denna gång sattes det 

på en spalt på cirka 5 mm som gjorde att materialet blev krossat till cirka 0-20 mm. 

Anledningen till att detta utfördes var för att kunna sikta fram ett material i rätt kornstorlek 

för att kunna utföra LA-test och micro-Devalprov som är 10-14 mm. När detta var klart 

kördes resterande material igenom konkrossen. 

4.3.1 Konkross 

 Krossning till finballast gjordes i en laboratoriekonkross. Ingående material var cirka 0-20 

mm och 0-25 mm som krossades ner till cirka 0-8 mm.  
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Figur 11. Bergsskolans käftkross (t.v.) och konkross (t.h.). 

4.4 Siktning  

Siktningen utfördes på bergsskolans labb. Totalt behövdes det siktas fram 3 olika fraktioner, 

0-4 mm, 4-8 mm och 10-14 mm.  

För att få fram 10-14 siktades materialet från det andra krossteget som var ca 0-20 mm. 

Detta gjordes genom noggrann handsiktning. Totalt behövdes 6 kg 10-14 av varje prov för 

att kunna utföra LA-test och micro-Devalprov. 

4-8 mm och 0-4 mm siktades fram med hjälp av bergsskolans maskinsikt. 0-4 mm behövs för 

bestämning av kornstorleksfördelning, lös packning och sättmått på finballast. 4-8 mm 

behövs för tester på flisighet, lös/hård packning och korndensitet. 

4.5 Siktkurvor 0-4  

Siktningen utfördes i en maskinsikt och testmetoden följdes enligt SS-EN 933-1. Det 

genomfördes 3 analysprover för var och ett av proverna, då detta ger ett säkrare resultat. 

Varje analysprov bestod av 250 g (M1). Det första som skall göras är att tvätta provet och låta 

det våta materialet siktas i en 0,063 mm sikt. Efter detta torkades materialet som stannade 

på 0,063 mm-sikten i en ugn. Nästa steg var att väga materialet och registrera vikten som 

M2. Det tvättade och torkade materialet hälldes ner i siktsatsen, som består av 7 siktar och 

en bottenskål. Siktarna valdes enligt SS-EN 933-2 vilket betyder siktarnas öppningar var 

kvadratiska och att följande storlekar användes: 0,063 mm, 0,125 mm, 0,250 mm, 0,5 mm, 1 

mm, 2 mm, 4 mm. Materialet kördes i maskinsikten i 9 minuter och efter det vägdes 

siktarna. Vikten på varje prov som stannat på respektive sikt registrerades. 
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Figur 12. Bergsskolans mekaniska laboratoriesikt. 

Efter det beräknades andelen kvarliggande material på varje sikt i % av den ursprungliga 

torrvikten M1. Sedan beräknades andelen ackumulerat material som passerar respektive sikt 

(utom 0,063 mm sikten) i % av den ursprungliga torrvikten. Andelen finmaterial (f) i % som 

passerat 0,063 mm-sikten beräknades enligt ekvationen: 

 

För varje analysprov gjordes tabeller med de framräknade värdena som användes för att 

konstruera en siktkurva för materialet.  

4.6 Petrografiska Analys  
Genom en mineralogisk/petrografisk analys fås en överskådlig bild av vilka bergarter och 

mineral som proven består av. Andra egenskaper av intresse är textur, struktur 

mineralproportioner, kornstorlek och omvandlingstillstånd.  

Den petrografiska analysen utfördes främst på finballast men även på större stuffer för att 

avgöra vissa egenskaper. 
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Figur 13. Mikroskåpet som användes till att göra en petrografisk analys 

I den petrografiska analysen har SS-EN 932-3 följts som beskriver hur en förenklad 

petrografisk analys ska gå till. Analysen har utförts på 3 olika framsiktade fraktioner: 4 mm, 

0,5 mm, 0,125–0,250 mm. Först studerades 4 mm provet för att få en bild att vad det är för 

bergart samt struktur och kornstorlek. Vid analys av 0,5 mm provet såg man mer ingående 

vilka mineral som ingick samt deras textur. Ytterligare en viktig del är att man tydligt ser 

mineralgränser och hur bergarten är uppbyggd.  

0,125–0,250 mm användes för att göra en analys om mineralproportioner. Detta görs genom 

att räkning av ett tillräckligt representativt antal korn. Vid testet räknades totalt cirka 400 

korn. Genom att kolla igenom ett mikroskop och använda ett petverktyg för att separera 

kornen erhölls mineralproportionerna för varje prov. 

Genom kornräkning fick man även fram resultat på glimmerhalt och kvartshalt. Värden på 

detta är viktigt för att avgöra om ballasten lämpar sig för sprutbetong.  
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Figur 14. Bilden visar proverna (storlek 0,5-1 mm) sett igenom ett mikroskop. Till vänster Kristinebergstäkten och till 
höger ramp 21. Man ser tydligt skillnad på andelen mörka mineral (främst biotit) mellan proverna. 

4.6.1 Beräkning av halten fri glimmer 

Metoden följer VVMB 613 som är en beskrivning om hur bestämning av glimmerhalt går till. 

Den analyserade fraktionen är 0,125–0,250 mm då det är där halten fri glimmer är som 

störst samtidigt som det går att separera mineralkornen med ett petverktyg. Utförandet gick 

till så att materialet studeras igenom ett mikroskop, för att sedan kunna urskilja 

glimmermineral från övrigt mineral användes ett petverktyg. 

Mängden korn som skall räknas är minst 400 korn och för att räkna ut halten fri glimmer tar 

man antal glimmerkorn genom totalt antal korn som räknades. 
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Figur 15. Bilden visar prov (0,125-0,25 mm) från ramp 31. Används för att beräkna halten fri glimmer. 

4.6.1 Beräkning av andelen kvarts 

Beräkningen av andelen kvarts i proverna utfördes på liknande sätt som vi bestämning av 

halten fri glimmer. Halten kvarts beräknas i partikel %. 

4.7 LA-tal och micro-Devalvärde  

Sprutbetong används främst för förstärkning av bergväggar vilket har till följd av att 

betongen inte i stor utsträckning påverkas av mekaniska påfrestningar som t.ex. nötning och 

krossning. Dock har det i detta arbete valts att undersöka två mekaniska egenskaper hos 

ballasten vilka är LA-tal och micro-Devalvärde. Detta gjordes för att få en allmän 

kvalitetsbedömning av ballasten. För båda metoderna ska kornstorleken vara 10-14 mm, 

tvättad och siktad. Proverna som testades var från ramp 32 och ramp 17 med inblandning av 

material från ramp 21 och ramp 31. Detta gjordes pga. tidsbrist och materialbrist då 

bergsskolans käftkross gick sönder. Testerna utfördes på NCCs väglaboratorium i Sofiedal. 

Testerna gjordes ihop med Hans Larsson och Jenny. 

Kristinebergstäkten har tidigare provats för LA-tal och micro-Deval av Svevia 

väglaboratorium i Örebro (se bilaga A och B). 

4.7.1 LA-tal  

Ett LA-tal visar hur motståndskraftigt materialet är mot fragmentering. Provet går till så att 

ballastprovet tumlas med stålkulor i en roterande trumma. Den totala vikten på stålkulorna 

ska vara 5000 g och trumman ska snurra 500 varv innan provet är klart. Efter avslutad 

körning vägs det material som ligger kvar på 1,6 mm sikten och vikten registreras som m. För 

att beräkna LA-talet används följande ekvation (SS-EN 1097-2) 
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Figur 16. Trumman för LA-testet (NCC Sofieldal). 

4.7.2 Micro-Devalvärde  

Ett micro-Devalvärde anger hur motståndskraftigt materialet är mot nötning. Värdet är den 

del av det ursprungliga provet i % som genom nötning reducerats till en storlek mindre än 

1,6 mm. Nötningen uppkommer genom friktion mellan ballastkornen och stålkulor som 

roterar i en trumma. Den totala vikten på stålkulorna ska vara 5000 g och trumman ska 

rotera 12000 varv. Efter avslutad körning tvättas och siktas det material som stannar på 1,6 

mm. Efter det torkas provet i ugnen och vikten registreras som m. För att beräkna micro-

Devalvärdet används följande ekvation(SS-EN 1097-1) 
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Figur 17. Trumman för micro-Deval testet (NCC Sofiedal). 

De mekaniska/fysikaliska egenskaperna är inte de som är av störst vikt vid avgörande om 

ballasten lämpar sig för sprutbetong, men värdena ger en allmän kvalitetsbedömning. Enligt 

mineralprofessor Jan Bida så visar ett LA-tal<25 och ett micro-Devalvärde<20 att ballasten är 

av god kvalitet.  

4.8 Tester utförda på Cementa  

Genom kontakt med Cementa gavs möjligheten att åka till Stockholm och utföra tester på 

ballastproverna. Testerna fokuserar på betongens färska egenskaper och arbetbarhet, detta 

genom tester på kornform och filler. 

Kontaktperson på Cementa var teknisk doktor Hans-Erik Gram, specialist på ballast till 

betong och ersättning av naturgrus. Han hade gjort ett program för vilka tester som är 

lämpliga att utföra på proverna för att bestämma lämpligheten för ballast till sprutbetong. 

Testerna utfördes ihop med Michael Lerberg som är laboratorietekniker på Cementa. 

Testerna utfördes på prover ifrån ramp 21, ramp 31 och Kristinebergstäkten. Anledningen till 

detta var främst tidsbrist, dock så fick vi fram representativa värden. Följande tester 

genomfördes på 4-8 mm och 0-4 mm. 

4.8.1 Siktning (4-8 mm) 

Proverna Siktades upp i en mekanisk sikt för att få en uppfattning om hur materialet är 

fördelat. Storlekar på siktar var 8 mm, 5,6 mm, 4 mm 2 mm, 1 mm, 0,5 mm, 0,250 mm, 0,125 

mm, 0,063 mm + bottenskål. 

4.8.2 Flisighetsindex (4-8 mm) 

Proverna siktades först upp i 3 fraktioner 6,3-8 mm, 5-6,3 mm, 4-5 mm och vikten på varje 

sikt registrerades som M1. Fraktionerna siktades sedan i spaltsiktar där de flisiga kornen 

urskildes från de övriga. Storleken på spaltsiktarna var 4 mm, 3,15 mm, 2,5 mm. Vikten på 
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det material som passerat spaltsikten registrerades som M2. För att räkna ut flisighetsindex 

användes följande ekvation(SS-EN 933-3) 

 

 

Figur 18. Spaltsikt med öppningar av storlek 5-6,3 mm (Cementa). 

4.8.3 Lös packning (4-8 mm) 

En behållare med en bestämd volym (1,03 l) och vikt placerades i en hink. 4-8 mm provet 

hälldes sedan i behållaren tills det att den var full. Överflödigt material skrapades av med en 

kniv. Efter det vägdes behållaren och vikten registrerades. 
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Figur 19. Bestämning av lös packning 4-8 mm (Cementa). 

4.8.4 Hård packning (4-8 mm)  

På samma sätt som vid lös packning fylldes behållaren med material. Behållaren placerades 

sedan på ett vibrerande bord och med pålagd vikt packades provet. Efter det tillsattes det 

mer material tills det att behållaren var full och materialet hårt packat. Sedan placerades 

behållaren på vågen och vikten registrerades. Provet kom att användes till att bestämma 

korndensiteten. 

 

Figur 20. Hård packning (Cementa). 
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4.8.5 Korndensitet (4-8 mm) 

 Det hårt packade provet vägdes upp i behållaren. Efter det tillsattes det vatten tills det att 

behållaren var full. Vikten på vattnet vägdes och registrerades. Med detta värde kunde 

korndensiteten räknas ut.  

 

Figur 21. Bestämning av kompaktdensitet (Cementa). 

 

4.8.6 Siktning (0-4 mm) 

 En del av provet siktades i en mekanisk sikt för att få fram rätt fraktioner. Siktarnas storlek 

var enligt SS-EN 933-2 ( 4 mm 2 mm, 1 mm, 0,5 mm, 0,250 mm, 0,125 mm, 0,063 mm + 

bottenskål). Det framsiktade materialet användes för att kunna utföra testet lös packning. 

4.8.7 Lös packning 1-literskärl (0-4 mm) 

Hela fraktionen testades på samma sätt som vid lös packning 4-8 mm.  

4.8.8 Lös packning 0,1-literskärl (0,125-2 mm)  

Ett Kärl med volymen 0,1 l vägdes upp och ställdes under anordningen för lös packning (se 

bilden nedan). Metoden går till så att provet hälls upp i en tratt med ett hål i bottnen som 

står ovanför kärlet. När sedan fingret dras bort från hålet rinner provet ner i behållaren och 

överflödigt material skrapas av. Den fulla behållaren vägs och vikten registreras. 

Det andra testet gick ut på att pröva fraktioner var för sig, och tester utfördes på följande 

fraktioner: 0,125-0,25 mm, 0,250-0,5 mm, 0,5-1 mm, 1-2 mm, 2-4 mm. Själva metoden var 

samma som för lös packning 0,1 literskärl fraktionen 0,125-2 mm. 
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Figur 22. Anordning för lös packning 0-2 mm (Cementa). 

4.8.9 Bruksförsök  

Försöket utfördes på 0-2 mm ballast. Först blandades 0-2 mm ballast, byggcement och 

vatten. Det skulle vara en viss mängd av varje del, 360 g byggcement, 790 g 0-2 mm ballast 

och 244 g vatten. Efter det hälldes blandningen ner i en sättkona. När den var full startades 

testet genom av lyfta upp konan och studera utflytet. Utbredningsmåttet analyserades och 

registrerades med en kamera som var kopplad till en dator. Programmet som användes 

heter Camflow. 

När testet var klart skrapades bruket ihop och 18 g vatten tillsattes för att sedan göra om 

testet igen. 

 

Figur 23. Försök på bruksblandning. (t.v.) sättkona, (t.h.) dator med programmet Camflow som mäter utflytet (Cementa). 



25 
 

4.8.10 Mikrobruksförsök 

Försöket utfördes på 0-0,125 mm (filler). Först blandades 0-0,125 mm (filler), vatten och 
byggcement. Det skulle vara en viss mängd av varje del, 60 g byggcement, 30 g, 0-0,125 mm 
filler och 36 g vatten. Testet utfördes 3 gånger och det som skiljde dem åt var mängden 
vatten i blandningen som var 36 g, 45 g, 54 g. Blandningen hälldes sedan i en 
”mikrosättkona”. När den var full togs konan bort och utflytet studerades. Utflytet mättes 
med ett skjutmått. 

 

Figur 24. Försök på mikrobruk. Bestämning av sättmått (t.v.), sättkona för mikrobruk (t.h.) 
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5. Resultat  

5.1 Kornstorleksfördelning 0-4 mm  

Av siktkurvorna kan man konstatera att de olika proverna har olika kornstorleksfördelning. 

Ramp 21 och ramp 17 har några procent mer finmaterial jämfört med de andra proverna. I 

övrigt ser kurvorna jämna ut och ligger inom de svarta sträcken som markerar intervallen för 

vad som anses vara lämpligt för ballast till sprutbetong (Nordström E, Holgren J: 

Sprutbetonghandboken reparation, 2009). 

 

Figur 25. Siktkurva med testresultat från alla prover. De svarta linjerna visar området för lämplig kornkurva för ballast till 
sprutbetong. 

 

5.2 LA-tal och micro-Deval  

Resultaten från testerna ifrån NCC i Sofiedal visar att de provade ballastmaterialen är av god 

kvalitet. Följande värden registrerades: 

  LA-tal micro-Deval 

Ramp 32 18 12 

Ramp 17 24 14 

(Kristinebergstäkten) 27 9 
Tabell 1. LA-tal och micro-Devalvärde. 

 

5.3 Petrografisk analys  

Genom den petrografiska analysen togs viktiga värden fram som kan ligga till grund för att 

avgöra om ballasten lämpar sig för sprutbetong. Alla prover hade en liknande 

mineralsammansättning men det var främst proportionerna som skiljde sig åt. Proverna från 
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gruvan visar att ramp 17 och ramp 21 har högst glimmerhalt. Proverna från ramp 31 och 

ramp 32 har högst andel kvarts. Provet från Kristinebergstäkten visar på att det har en lägre 

andel glimmer men en högra andel kvarts. 

I övrigt visade det sig att proverna från gruvan har en liknande textur, struktur samt 

kornstorlek. Detta tros komma ifrån att de härstammar ifrån liknande bergarter som är en 

biotit-leptit (metavulkanit). Provet från Kristinebergstäkten visar att det är en granit och har 

därför egenskaper som skiljer sig åt jämfört med proverna från gruvan. 

5.3.1 Halten fri glimmer  

Analysen gjordes på alla prover och följande värden registrerades. En tidigare analys på 

halten fri glimmer var gjord på Kristinebergstäkten av företaget Envix och de fick fram att 

halten var 27,3 %. Testet utfördes på fraktion 0,125-0,250 mm enligt VVMB 613. 

 

Figur 26. Resultat av halten fri glimmer från alla prover. 

5.3.2 Kvartshalt  

För kvartshalten togs det fram följande värden på proverna. 

  Kvarts (partikel %) 

Ramp 17 32,4 

Ramp 21 30 

Ramp 31 37 

Ramp 32 32,7 

Kristinebergstäkten 42,9 
Tabell 2. Kvartshalt för proverna. 
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5.4 Tester utförda på Cementa  

5.4.1 Flisighet (4-8 mm)  

Testet utfördes enligt SS-EN 933-3 på 4-8 mm ballast. Följande värden på Flisighetsindex 

räknades ut. 

  Flisighetsindex 

  6,3-8 5-6,3 4-5,0 

Ramp 21 75 23 11 

Ramp 31 71 37 18 

Kristinebergstäkten 85 27 14 
Tabell 3. Flisighetsindex 4-8 mm. 

5.4.2 Lös packning (4-8 mm)  

Följande värden registrerades. Värdet angivet i tabellen är ett medelvärde på fem tester. 

  Lös packning (g) 

Ramp 31 1 434,3 

Ramp 21 1 339,5 

Kristinebergstäkten 1 281,9 
Tabell 4. Lös packning 4-8 mm. 

5.4.3 Hård packning (4-8 mm) och korndensitet  

Följande värden registrerades. 

  Hård packning (g) Korndensitet (kg/m3) 

Ramp 31 1 558,3 2,94 

Ramp 21 1 411,1 2,83 

Kristinebergstäkten 1 416,8 2,74 
Tabell 5. Hård packning och kompaktdensitet. 

5.4.4 Lös packning 1-literskärl (0-4 mm) 

Följande värden registrerades. Värdet angivet i tabellen är ett medelvärde på fem tester. 

  Lös packning 0-4 mm (g) 

Ramp 31 1 785,8 

Ramp 21 1 560,2 

Kristinebergstäkten 1 575,8 
Tabell 6. Lös packning 0-4 mm. 

5.4.5 Lös packning 0,1-literskärl (0,125-2 mm) 

Följande värden registrerades. Värdet angivet i tabellen är ett medelvärde på fem tester. 

  Lös packning 0,125-2 mm (g) 

Ramp 31 150,4 

Ramp 21 135,2 

Kristinebergstäkten 135,6 
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Tabell 7. Lös packning 0,125-2 mm. 

Följande värden anger lös packning på olika framsiktade fraktioner. 

  0,125-0,25 mm 0,25-0,5 mm 0,5-1 mm 1-2 mm 2-4 mm (g) 

Ramp 31 124,9 125,3 126,8 134,8 148,9 

Ramp 21 103,7 110,2 115,9 125 137,6 

Kristinebergstäkten 104,6 110,1 115,5 122,9 134,3 
Tabell 8. Lös packning på olika fraktioner. 

Tabellen nedan visar uträknad packningsgrad på de testade proverna. Med i tabellen finns 

även värden ifrån en annan täkt som blivit testad hos Cementa. Det är en granittäkt liknande 

Kristinebergtäkten, det ena provet är konkrossat och det andra är VSI-krossat. 

  Lös packning (packningsgrad) 

  
Korndensitet 
(kg/m3) 

1-2 
mm 

1-0,5 
mm 

0,5-0,250 
mm 

0,250-0,125 
mm  

Kristinebergstäkten 2,74 44,8 42,1 40 38,2 

Ramp 21 2,83 44,1 40,9 38,9 36,6 

Ramp 31 2,94 45,9 43,2 42,7 42,5 

(Konkrossat) 2,69 45,4 43,9 42,6 40,7 

(VSI-krossat) 2,69 51,4 47,6 45,5 44 
Tabell 9. Kompaktdensitet och packningsgrad för proverna samt värden från en annan täkt. 

5.4.6 Bruksförsök (0-2 mm)  

Följande värden registrerades på utflyt (utbredningsmått). 

  Utflyt (mm) 

  
244 g 
vatten 262 g vatten (+18 g vatten) 

Ramp 31 154,9 195 

Ramp 21 114,4 149,1 

Kristinebergstäkten 117,3 156,5 
Tabell 10. Utflyt 0-2 mm. 

5-4-7 Mikrobruksförsök på filler (0-0,125 mm)  

Följande värden registrerades på utflyt (utbredningsmått). Med i tabellen finns även värden 

ifrån en annan täkt som blivit testad hos Cementa. Det är en granittäkt liknande 

Kristinebergtäkten, det ena provet är konkrossat och det andra är VSI-krossat. 
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  Utflyt (mm) 

  
36 g 
vatten 

45 g 
vatten 

54 g 
vatten 

Ramp 31 67 112 152 

Ramp 21 43 97 142 

Kristinebergstäkten 50 102 145 

(Konkrossat) 63 103 150 

(VSI-krossat) 72 118 162 
Tabell 11. Utflyt för proverna samt värden från en annan täkt. 

6. Diskussion  
Resultatet på siktkurvan påvisar provernas kornstorleksfördelning. Det visade sig att 

proverna från ramp 32, ramp 31 och Kristinebergstäkten ligger inom intervallet för att få en 

bra sprutbetong. Prover från ramp 17, ramp 21 har en relativt bra siktkurva men de har för 

höga halter finmaterial. En för hög finmaterialhalt leder till ett ökat vattenbehov vilket i sin 

tur försämrar kvaliteten på sprutbetongen.  

Resultaten ifrån den petrografiska analysen visar att alla prover har en hög halt av glimmer. 

Då glimmer har en flakig kornform leder det till att betongen får en försämrad arbetbarhet 

samt att det kan påverka vattencementtalet. Erfarenhetsmässigt anses halter av fri glimmer 

hos betongballast över ca 25-30 % kunna förorsaka produktionsproblem. Resultatet visar 

också att kvartshalten är relativt hög i Kristinebergstäkten och ramp 31. En allt för höga 

kvartshalt ihop med dåliga förhållanden kan leda till beständighetsproblem, främst genom 

alkalisilika reaktion(ASR). Normalt är dock inte kvarts i granit reaktiv, främst beroende på 

dess kristallsystem som gör att silikaten inte kan lösas ut i normala temperaturer(Lagerblad 

B, CBI Betonginstitutet: Alkalisilika reaktioner i betong för krossballast)  

Resultaten på de mekaniska egenskaperna visar att alla prover består av berg av god kvalitet. 

Provet från Kristinebergtäkten hade något högt LA-tal dock hade det bäst micro-Devalvärde, 

vilket betyder att berget är beständigt mot nötning.  

Testerna utförda på Cementa spelar en stor roll för att kunna göra en bedömning av 

ballasten. De egenskaper som testades var främst hur ballasten skulle påverka betongens 

färska egenskaper och arbetbarhet.  

Resultaten på Flisighetsindex och lös packning ger en god bild om hur kornformen är. 

Mätningarna på flisighetsindex visar proven får ett normalt värde om något aningen högt 

framförallt på ramp 31. Enligt Hans-Erik Gram kan värdena fraktion 4-5 mm och 6,3-8 mm 

vara fel då de får onormala värden, så därför används resultatet på 5-6,3 mm provet då det 

gav ett säkrare resultat. Felen kan bero på många orsaker t.ex. för liten testmängd eller 

krossningsmetoden.  Resultaten från testerna på lös packning visar att ramp 31 får bäst 

värden rakt igenom och proverna från ramp 21 och Kristinebergstäkten får liknande resultat.  



31 
 

För att kunna få en uppfattning om de framräknade värdena bistod Hans-Erik Gram med 

värden ifrån en annan täkt som består av granit där de producerar ballast till betong (se 

tabell 9). De har utfört lös packning och mikrobrukförsök på deras finballast. På det första 

provet är ballasten enbart konkrossat och det andra provet är det VSI-krossat.  

Ifrån resultatet på de framräknade värdena på packningsgraden går det tydligt att se att 

proven från ramp 31 och Kristinebergstäkten får liknande värden som proverna från den 

andra granittäkten (se tabell 9). Det går även att se potentialen för att få en förbättrad 

kornform med en VSI-kross. 

Mikrobrukförsök: Utflytet påvisar betongens vattenbehov och fillerandel. En hög fillerandel 

leder ett dåligt utflyt samt ett ökat vattenbehov och en låg fillerandel leder till ett bra utflyt 

och ett minskat vattenbehov(Lagerblad B, Westerholm M, Fjällberg L, Gram H-E CBI Rapport: 

Bergkrossmaterial som ballast i betong, 2008)Resultaten från testerna visar att ramp 31 får 

bäst värden och ramp 21 får sämst värden.  

Cementa har även utfört mikrobruksförsök på den andra grustäkten (se tabell 11). Värdet på 

provet som enbart är konkrossat är ganska likt värdena på ramp 31 och Kristinebergstäkten. 

Det går även att se potentialen om att få en förbättrat utflyt med VSI-krossning. 

 Det är dock viktigt att nämna att VSI-krossning kan leda till en försämrad filler. Detta 

uppstår genom att glimmer kan komma att frigöras. I övrigt ska inte VSI-krossningen påverka 

fillern då det handlar om så små partiklar. 

Alla utförda tester under detta examensarbete har lett till ett bra beslutsunderlag för att 

kunna bestämma lämpligheten för att använda ballasten från gruvan eller 

Kristinebergstäkten till sprutbetong. Resultat på ballastens mekaniska, fysikaliska, 

petrografiska och geometriska egenskaper har tagits fram.  
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7. Slutsats  
Examensarbetet har handlat om att försöka gör en bedömning om det går att använda 

gråberg ifrån gruvan eller berg från den närliggande Kristinebergstäkten till att göra ballast 

för sprutbetong. Genom litteraturstudier och personliga kontakter som representerar de 

ledande företagen inom området har jag fått en bred kunskap om vilka egenskaper som är 

viktiga för en ballast till sprutbetong.  

Proverna från ramp 17 och ramp 21 är mindre lämpliga för användning som ballast till 

sprutbetong. Detta grundar jag på de utförda proverna. Kornstorleksfördelningen visar att 

krossning av materialet ger en för hög finmaterial som även är av dålig kvalitet(hög andel fri 

glimmer). Skulle finmaterialet vara av bra kvalitet d.v.s. bra kornform och låg glimmerhalt 

skulle man kunna använda den för att ersätta en del av cementen. Men för ramp 17 och 

ramp 21 är detta inte fallet då andelen fri glimmer uppgår till 43,3% respektive 39,8%. Den 

höga finmaterialhalten visade sig även på sättmåttet då utflytet blev lågt. Även 

packningsgraden påvisade att det var en dålig kornform på ballasten jämfört med de andra 

proverna. 

De utförda testerna på proverna från ramp 31 och ramp 32 visar att gråberget är av en god 

kvalitet. Men liknande proverna från ramp 17 och ramp 21 verkar det som att det i grunden 

är samma bergart, biotit-leptit(metavulkanit). Detta påvisas främst genom att glimmerhalten 

är hög, 34,2 % för ramp 31 och 32,7 % för ramp 32. Dock ser man på de mekaniska 

egenskaperna testade genom LA-tal och micro-Devalvärde bevisar de att berget är hårt och 

har en bra hållfasthet. Ramp 31 har fått bra värden på packningsgraden(kornform) och 

utflyt. Jämfört med provet från granittäkten som enbart var konkrossat visar resultaten att 

ramp 31 får bättre värden vilket betyder att berget är av god kvalitet. 

För provet från Kristinebergtäkten går det att säga att berget skulle kunna användas för 

ballast till sprutbetong. Detta grundas främst på att den fick liknande värden som den andra 

granittäkten som producerar ballast till betong som var provad av Cementa. Glimmerhalten 

är 28,1 % vilket är det bästa värdet av alla proverna, dock är det på gränsen till för högt. Den 

har även bra värden på LA och micro-Deval. Kvartshalten är ganska hög vilket i vissa fall kan 

vara skadligt för betongen beroende på om kvartsen är reaktiv eller ej. Det finns dock goda 

metoder för att motverka detta genom att välja rätt sorts cement och tillsatsmedel. 

Gråberg från Zinkgruvan är av varierande kvalitet då den till största delen består av biotit-

leptit(metavulkanit). Detta betyder att berget är rikt på glimmer. Även om testerna visar bra 

värden på ramp 31 och ramp 32 så innehåller de för hög halt glimmer. Det är även osäkert 

om vilken typ av berg som kommer att tas ut då det inte sker någon provborrning i 

ramperna. Då ramperna ligger nära malmkropparna leder det även till att gråberget kan 

komma att innehålla olika typer av föroreningar t.ex. magnetkis, övriga sulfider och avfall 

från ortdrivningen. 
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För att producera ballast till sprutbetong på Zinkgruvan föreslås användning av berg från 

Kristinebergstäkten eller möjligen ramp 31 och ramp 32. Föreläggande arbete visar att 

provet från täkten får bra/acceptabla värden på alla tester även om det kan behövas åtgärda 

vissa egenskaper innan det bör användas för sprutbetong. 

För att få en förbättrad kornform bör en VSI-kross användas som gör så att ballastkornen får 

en jämnare kornform. Problemet med VSI-krossning är det att den även producerar en 

större mängd finmaterial. Detta kan dock åtgärdas genom en vindsikt som kan minska 

finmaterialhalten med ca 10 %. Vindsikten har även förmågan att sänka glimmerhalten. Då 

kvartshalten är hög bör ett lågalkaliskt cement användas om ASR befaras. Det är viktigt att 

välja rätt sorters tillsatsmedel, då de har en stor inverkan på sprutbetongens färska 

egenskaper. Generellt sett skulle det behövas en accelerator(alkalifri), flyttillsatsmedel och 

flygaska/silikastoft.  

Det är viktigt att nämna att proverna har tagits fram igenom småskalig krossning och 

siktning. Detta betyder att provresultaten kan skilja sig mot ett storskaligt test. Men då 

examensarbetet skulle utföras under en kort tidsperiod så fanns det inte någon möjlighet till 

att testa proverna i fullskalig krossning och siktning. Detta är något Zinkgruvan Mining AB får 

avgöra om de vill utföra om de bestämmer sig för att gå vidare med projektet. 

Om Zinkgruvan Mining AB beslutar sig för att tillverka sin egen sprutbetong med ballast från 

Kristinebergstäkten eller från vissa delar av gruvan skulle det kunna leda till stora 

ekonomiska vinster då de framförallt kommer undan de dyra transportkostnaderna. 

Samtidigt får de en ökad flexibilitet rörande tillgång och kvalitet. 

7.1 Rekommendationer  

 För att få en exakt mineralogisk beskrivning skulle jag föreslå att skicka in några 

bergartsprover från Kristinebergstäkten, ramp 31 och ramp 32 för tunnslipsanalys.  

 Rekommenderar även att utföra krossning i full skala med VSI-kross och vindsiktning 

för att sedan prova kornform, finmaterialhalthalt och kornstorleksfördelning. 

 Tillverka några provblandningar med sprutbetong bestående av ballast från 

Kristinebergstäkten, ramp 31 och ramp 32 för sedan applicera på väggar, tak och 

gavlar i Zinkgruvan. Detta för att se hur sprutbetongen ter sig som t.ex. 

vidhäftningsförmåga, hållfasthetsutveckling och sprutbetongens pumpbarhet. 
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