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Sammanfattning 
 
 
Föreliggande arbete har syftat till att dels undersöka glimmers förmåga att absorbera och kvarhålla 
fukt genom kapillära krafter i jämförelse med finfraktion utan glimmer, och dels att studera 
glimmers kohesiva egenskaper. Även en litteraturstudie har genomförts med inriktning att belysa 
den påverkan som glimmer har på bergmaterialegenskaperna och vilka problem det medför i 
byggkonstruktioner. 
 
Fyra olika provmaterial av fraktioner mellan <0,063-2,0 mm med varierande glimmerhalt har 
studerats med avseende på kohesion, absorptionsegenskaper samt förmåga att kvarhålla fukt. 
Den specifika vattenabsorptionen (mg vatten/1 g prov) har beräknats och volymförändringar 
vid vattenmättning har registrerats. 
 
Undersökningens resultat indikerar stark att andelen fri glimmer i finfraktion har stort 
inflytande vad gäller magasinering av fukt. Ökad andel fri glimmer leder till en ökad förmåga 
hos materialet att kvarhålla fukt. 
 
Den statistiska utvärderingen av resultaten av den specifika absorptionsförmågan visar att 
glimmer har en betydligt högre vattenupptagningsförmåga än andra bergartsbildande mineral. 
Dessutom ökar den specifika absorptionsförmågan med minskad kornstorlek hos glimmern. 
 
Resultat från kohesionsförsöket visar att kohesion endast beror av partikelstorlek och inte av 
glimmerhalt. Kohesion uppkommer i fraktioner < 0,125 mm. Inget samband mellan 
volymminskning vid vattenmättning och glimmerhalt kunde noteras. 
 
Resultaten av den senaste bergmaterialforskningen (Miskovsky 2004, Hakim, H. och Said, 
S.2003) pekar på att höga halter av fri glimmer påverkar asfaltmassans tekniska kvalitet negativt 
och kan ge upphov till tjälskador genom fukt i bär- och förstärkningslager. Flera vägskador 
relaterade till glimmerrika bergarter har rapporterats från Norrlandskusten (t.ex. Bolstabruk, E4 
Höga kusten, E12 Umeå-Vännäs m.m.). 
 
Med hänsyn till undersökningens resultat och tidigare forskningsresultat där andelen fri 
glimmer i finfraktion har identifierats som en faktor som bevisligen påverkar den tekniska 
kvaliteten negativt, både hos bundna och obundna överbyggnadslager, bör gällande 
kvalitetskrav kompletteras med ett striktare krav på maximalt tillåtna halter av glimmer i 
finfraktion. Ett striktare glimmerkrav på finfraktion skulle innebära bättre kvalitet på 
bergmaterial och vägkonstruktioner och därigenom en förbättrad samhällsekonomi och miljö. 
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Abstract 
 
The first aim of current study was to analyse the ability of fine mica to absorb and keep water 
by capillary attraction in comparison with mica-poor fractions. The second aim was to evaluate 
the influence of free mica particles in fine fraction on the cohesion and give some information 
about the influence of mica on the mechanical properties of aggregates due to previous 
investigations. 
 
Four samples, fractions of <0,063-2,0 mm, with different content of mica were selected by 
sieving. The samples were examined with respect to absorption capacity, cohesion and ability 
to keep water by capillary attraction. The specific water absorption was determined and the 
decreasing volume while wetting was measured.  
 
The result of this study pointed out that the content of free mica in fine fraction significantly 
influences the ability of crushed rock material to absorb and keep water by capillary attraction. 
Consequently, an increasing content of free mica particles in fine fraction cause a higher ability 
to absorb and keep water by crushed rock materials. 
 
The result of the calculations of the specific water absorption indicated that free mica possess a 
considerably higher ability to absorb water in comparison with other minerals. Furthermore the 
specific water absorption increased with a decreasing particle size in the fine fraction. 
 
The investigation of the cohesion revealed that cohesion entirely is due to the size of the 
particles and not of the content of free mica. Cohesion arises in fractions < 0,125 mm. 
 
The results of previous investigations (Miskovsky 2004, Hakim, H. och Said, S.2003) indicate 
that an increasing content of free mica in the fine fraction suggest a considerable deterioration 
of the mechanical properties of the asphalt mass. An increasing content of free mica also pose a 
risk of frost damages. Several damages of roads connected to mica-rich rock aggregates have 
been reported from a coastal strip in northern Sweden (t. ex. Bolstabruk, E4 Höga kusten, E12 
Umeå-Vännäs etc). 
 
With respect to the result of this study and previous investigation that pointed out the content of 
free mica in fine fraction as a factor which demonstrably influences the mechanical quality of 
rock aggregates negatively, a stricter maximum limit of free mica in fine fraction would be 
introduced by Swedish authorities.  
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1.   Inledning 
 

1.1  Bakgrund 
 
Under de senaste åren har man på sina håll observerat flera fall av vägobjekt som inte uppnått  
dimensionerad teknisk livslängd runt om i Sverige. Skadeutredningar har utförts på ett antal 
nybyggda vägar och en föreliggande skadeorsak är den höga glimmerhalten i 
överbyggnadsmaterialen.  
 
Kunskap om glimmers inverkan på vägmaterial är nödvändig. Flera forskningsresultat (Hakim H 
och Said S, 2003) pekar på att höga halter av fri glimmer påverkar asfaltmassans tekniska kvalitet 
negativt. Inom regioner med dominans av glimmerrika bergarter och tempererat klimat har problem 
beträffande bärlagrets funktion noterats (Nieminen P, Uusinoka R, 1986). Flera vägskador 
relaterade till glimmerrika bergarter är rapporterade från Norrlandskusten (t.ex. Bolstabruk, E4 
Höga kusten, E12 Umeå-Vännäs, E12 Tvärobäck m.m.).  
 
Glimmers förmåga att absorbera och magasinera fukt har också visat sig medföra stora problem hos 
bituminösa asfaltbeläggningar. En studie av Hyyppä (1964) visar att bindemedelshalten måste ökas 
vid användning av glimmerrikt bergmaterial i asfaltmassor vilket medför betydligt högre 
tillverkningskostnader. Resultaten av den senaste bergmaterialforskningen (Miskovsky 2003, 
Hakim, H. och Said, S.2003) pekar på att en av de viktigaste faktorerna som påverkar 
bergmaterialets vägegenskaper är andelen fri glimmer i finfraktion. Genom att fria glimmerpartiklar 
har förmåga att absorbera både bitumen och vatten kan höga halter av glimmer (ca >30 vol %) 
orsaka stora skador på beläggningar (torrmassa). Det har också visat sig att glimmer har en förmåga 
att orientera sig parallellt i skikt vid utläggning av asfaltmassa. Detta försämrar asfaltens hållfasthet. 
 
Det har sedan länge diskuterats inom Vägverket om huruvida striktare restriktioner av 
glimmerinnehåll ska införas. Enligt ATB VÄG (allmän teknisk beskrivning väg) finns idag krav på 
andelen fri glimmer, det är dock endast grusslitlager och bärlager till belagda vägar som omfattas av 
detta. Dock erfordras ytterligare kunskap om glimmers påverkan på överbyggnadsmaterial innan  
rekommendationer för  relevanta gränsvärden på glimmerhalt kan presenteras.  
 
De kvalitetsnedsättningar som glimmer orsakar hos bergmaterial antas orsaka stora kostnader för 
samhället. Glimmermineral är dock ett mycket vanligt förekommande mineral i svensk kristallin 
berggrund och är därför svåra att undvika vid vägbyggnationer. Dessutom föranleder de stora 
regionalgeologiska skillnaderna i Sverige att tillgången på överbyggnadsmaterial av teknisk god 
kvalitet varierar starkt från region till region. Särskilt drabbade av kvalitetsnedsättningar är vägarna 
utmed Norrlandskusten vilket kan relateras till den glimmerrika berggrund som återfinns där 
(Miskovsky, 2004). 
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Följaktligen finns alltså ett stort behov av att utreda glimmerinnehållets betydelse för 
överbyggnadsmaterial. Litteraturstudier visar brist på undersökningar beträffande glimmerminerals 
egenskaper i förhållande till vatten. Mot den bakgrunden har vi på uppdrag av Vägverket undersökt 
glimmers absorptions- och vätskekvarhållande egenskaper samt mineralets kohesiva egenskaper i 
jämförelse med andra bergartsbildande mineral. 
 

1.2  Syfte 
 
Föreliggande arbete har syftat till att dels undersöka glimmers förmåga att absorbera och kvarhålla 
fukt genom kapillära krafter i jämförelse med finfraktion utan glimmer, och dels att studera 
glimmers kohesiva egenskaper. Även en litteraturstudie har genomförts med inriktning att belysa 
den påverkan som glimmer har på bergmaterialegenskaperna och vilka problem det medför i 
byggkonstruktioner. 
 

2. Metod 
 
De metoder som använts i rådande rapport är: 

 
• Praktiska försök med glimmerprov 
• Litteraturstudier 

 

2.1 Praktiska försök med glimmerprov 
 
Fyra olika provmaterial (se metod 4.1.2) i fraktioner mellan <0,063 – 2,0 mm med varierande 
glimmerhalt torkades i en ugn (104oC) och vägdes efter torkning. Därefter mättades proven med 
vatten under en veckas tid. Därpå filtrerades överskottsvattnet bort så att endast vattnet som 
partiklarna absorberat i respektive provmaterial fanns kvar. De vattenmättade proven vägdes och 
eventuella volymförändringar bedömdes genom att mäta antalet mm som materialet hade sjunkit 
ihop i provbehållaren. Därefter registrerades den efterföljande viktminskningen dagligen för att 
följa fuktminskningen tills proven uppnått torrvikt. Proven kontrollvägdes även några dagar efter 
det att torrvikt uppnåtts. Därefter beräknades den specifika vattenupptagningsförmågan för 
respektive prov, mg vatten/1 g prov. 
 
När samtliga prov uppnått torrvikt gjordes en okulär bedömning med avseende på kohesion. 
Provmaterialet bedömdes som kohesivt i de fall där partiklarna hölls samman av kohesionskrafter 
(materialet hålls samman liknande en kaka) och bedömdes som icke kohesivt i de fall där 
partiklarna var frigjorda från varandra (gruskornen är separerade från varandra). 
 
Glimmerhalt för respektive fraktion bestämdes genom glimmeranalys. 
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3.  Allmänt om glimmer 
 
Glimmer är den gemensamma beteckningen på en grupp aluminiumhydrosilikat som karaktäriseras 
av goda värmeisolerande egenskaper samt ger upphov till stort elektriskt motstånd. 
Glimmergruppen omfattar flera olika mineral men de mest förekommande i den skandinaviska 
berggrunden är biotit och muskovit (mörk respektive ljus glimmer). Den senast nämnda har den 
största industriella användningen och har sedan länge använts i ugnsfönster och lampskärmar men 
nyttjas numera främst inom elektronisk industri (Loberg, 1999). 
 
Glimmermineral kristalliserar i det monoklina systemet och bildar sexsidiga kristaller. Denna 
skiktgitteruppbyggnad är orsak till att glimmermineral har en utpräglad förmåga att spalta upp i en 
enda riktning och bilda tunna, elastiska fjäll (Loberg, 1999). Hållfastheten vinkelrätt mot 
spaltningsriktningen är däremot mycket god.  
 
Glimmermineral är mjuka och dess relativa hårdhet kan fastställas till 2-2,5 med hjälp av Mohs 
skala (Miskovsky, 1999). Differentiella svepkaloriförsök visar att muskovit och biotit skiljer sig 
betydligt beträffande värmeegenskaper. Muskovit avger kristallbundet vatten redan vid ca 3000 C 
medan samma reaktion först sker vid ca 7000 C hos biotit. Orsaken till detta är sannolikt att 
muskovitstrukturen är av dioktaedral typ medan biotit präglas av trioktaedralt uppbyggd struktur 
(Miskovsky, 1991). 
 
Om glimmer upphettas till så hög temperatur att den dehydratiseras blir den spröd och kan 
södersmulas mellan fingrarna. Med vatten får glimmerfjäll en lerliknande konsistens men vid 
torkning erhålls inget fast material som med lera utan endast ett pulver av det sönderfallna 
materialet (Höbeda, 1987). 
 

 

3.1   Glimmerrika bergarters egenskaper 
 
Glimmermineral förekommer i alla bergartstyper dock främst i metamorfa och magmatiska 
bergarter (Loberg, 1999). En undersökning utförd av Miskovsky et al (2003) visar att en ökande 
andel av fältspat i graniter medför försämrad sprödhet. Däremot visar resultaten att en ökning av 
glimmerhalten har positiv effekt på granitens sprödhet. Detta kan förmodligen förklaras av 
elasticiteten hos glimmerkristallerna vilket dämpar effekten av mekanisk påverkan (Miskovsky et 
al.. 2003).  
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Orienterande glimmermineral som ansamlats till separata, sammanhängande skikt mellan andra 
mineral bildar ofta brottanvisningar i bergarter. Vid påkänningar ger de svaga glimmerskikten ofta 
upphov till uppsprickningar och därefter kan vatten tränga in i sprickor och orsaka fysikalisk och 
kemisk vittring (Höbeda, 1969).  
 
Glimmerrika bergarter kan täcka upp stora områden och ett omfattande problem med dessa 
bergarter är att de ibland kan vara inhomogena och besvärliga att hantera. (Arm et al., 2004) Vid 
krossning av bergarter med skiktvis ansamlad glimmer erhålls flisig och stänglig krossprodukt. 
(Höbeda och Chytla, 1985).  
 
Vid krossning av glimmerrika bergarter anrikas glimmer i finfraktionen. Detta beror delvis på den 
ursprungliga partikelstorleken hos glimmer i fast berg, och delvis på glimmers sätt att delas under 
krossning. Hög andel av glimmer i finfraktion uppstår speciellt vid kubisering eftersom denna 
metod pulvriserar de mjuka delarna av bergmaterialet (Miskovsky, 2004). 
 
Vissa glimmerrika bergarter kan dock efter kraftig kubisering uppvisa ett bra kulkvarnsvärde. Det 
bildade stenmjölet är däremot av bristande kvalitet med hög halt av fria glimmerkorn. 
(Schellenberger et al., 2000). Glimmerrika stenmaterial är kända för dålig slitstyrka dock kan 
finkorniga glimmerrika bergarter uppvisa bra slagseghet och låga Los Angelesvärden (Arm et al., 
2004). 
 
Enligt Selmer-Olsen (1964) och Bergh-Christensen (1971) försämras borrnings- och 
sprängningsegenskaperna hos berg av orienterade glimmerskikt. Den ansamlade glimmern verkar 
dämpande och absorberar energi dessutom styr glimmerskikten brottbildningar så att ett idealt 
brottmönster inte kan uppkomma. 
 
En annan viktig orsak till att glimmerrika bergarter ger upphov till sämre ballast är att de förutom 
glimmer kan innehålla sekundära vittringsmineral såsom klorit, järnhydroxidkolloider och olika 
lermineral. Vittringsprodukten klorit är ett instabilt, vittrande mineral som har bladig form och 
förmåga att spalta upp i en enda riktning. Den tillhör egentligen inte glimmergruppen, trots liknande 
egenskaper men är dock skadligare i ballast (Höbeda, 1987). 
 
I bergtäkter kan även glimmer förekomma som sericit (finkornig glimmer) i omvandlad fältspat 
eller som sprickfyllnader. Den krossade produkten utmärks då av mjöliga ytor som blir feta i vått 
tillstånd (Arm et al., 2004). 
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3.2  Aspekter på glimmerrikt stenmaterial i asfaltbeläggning 
 
Glimmerrika bergmaterial förändrar ballastens egenskaper så att dessa inte passar ihop med de 
kriterier och materialmodeller som finns framtagna för olika stenmaterialprodukter (Arm et al., 
2004). Ett huvudproblem vid användning av glimmerrika bergarter i asfaltbeläggning är 
stenmaterialets bitumen- och vattensugande förmåga som varierar med glimmerhalten. Arand 
(1982) hävdar att glimmermineral har förmåga att suga in bitumen selektivt, alltså enbart 
beståndsdelar med låg molekylvikt. Detta medför att bitumen anrikas på asfaltener och blir hårdare. 
Han påpekar också att glimmermineral kan ha en katalytisk effekt och påskynda bitumenåldringen. 
Förekomsten av metallsalter tycks vara anledningen till detta. 
 
Som tidigare nämnts anrikas glimmer i finfraktion vid krossning. Kvalitativa tester av bituminösa 
massor med en ökande halt av fri glimmer i finfraktion visar på en avsevärd försämring av 
asfaltmassans mekaniska egenskaper. Detta beror sannolikt på glimmers förmåga att absorbera 
bitumen och skapa svaghetszoner i den utlagda asfaltmassan. Mikroskopstudier gjorda av 
Miskovsky (2004) visar också på att försämringen av asfaltmassans mekaniska egenskaper kan 
förknippas med glimmerpartiklarnas orientering (foliation) kring de grövre bergartsfragmenten i 
massan. Gränsvärdet vid vilket andelen fri glimmer påverkar bituminösa massor negativt har 
beräknats till 30-35 vol %.  
 
Hyypää (1964) har bestämt adsorptionen av fotogen hos några mineral och funnit att muskovit har 
dubbelt så hög adsorption som andra mineral. Biotit uppvisade emellertid en mindre skillnad men 
hade även den en hög adsorptionsförmåga. En ökning av bindemedelshalten är därför nödvändig vid 
användning av glimmerrika bergmaterial i asfaltmassor.  
 
Hintsteiner (1986) påpekar att glimmer är en olämplig fillerkomponent i asfaltmassa. Filler som 
innehåller glimmer och skiktsilikater kan ta upp fukt och t.o.m. binda denna molekylärt. Vid 
upphettning i asfaltverk avgår sedan det bundna vattnet och kan utöva en negativ inverkan på 
beständigheten eftersom vidhäftningen försämras. 
 
Ett annat problem som ganska nyligen uppmärksammats är att de sammansättningskrav (enligt ATB 
V 2002) som finns framtagna för olika asfaltmassor ger anvisningar med hänsyn till viktprocent och 
inte volymprocent. Normalt brukar inte detta vara ett problem men pga. den stora avvikelsen i 
kornform bör hänsyn till volym tas vid användning av glimmerrika bergarter till bitumenbundna 
beläggningar (Höbeda, 2003).  
 
Vid kontrollerade förhållanden kan glimmer användas som armerande beståndsdel eller som 
förstyvande filler i asfaltbetong. Glimmerfjäll har också en förmåga att överlappa varandra och i 
höga halter kan därför mineralet i fri form verka som smörjmedel (Hartmann, 1962). 
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3.3  Aspekter på obundet glimmerrikt stenmaterial 
 
Rengmark (1947) har undersökt orsakerna till dålig bärighet hos en grusväg i Gävletrakten och 
funnit orsaken vara den höga glimmerhalten i finmaterialet. Som tidigare nämnts har det fjälliga 
mineralet förmåga att binda vatten och orsaka vattenöverskott. Detta gynnar mineralets smörjande 
verkan vilket Rengmark ansåg vara den främsta orsaken till vägens dåliga bärighet. Detta bekräftas 
ytterligare i en studie av Hartmann (1962). Denna undersökning behandlar just glimmerfjällens 
förmåga att verka som smörjmedel. Utsätts ett obundet material med hög halt av fria glimmerkorn 
för skjuvpåkänning kan glimmern omfördelas så att skjuvplan uppstår i lagret och brott kan bildas. I 
betydelse för sammanhanget kan även nämnas att i närvaro av fukt minskar friktionen mellan 
glimmerkorn betydligt mer än mellan mineral med kompakt uppbyggnad (Höbeda och Bünsow, 
1974). 
 
Höbeda och Bünsow (1974) har studerat glimmerminerals betydelse för packningsegenskaperna och 
funnit att dessa kraftigt försämras med ökande glimmerhalt. Det elastiska, bladiga mineralet har en 
tendens att orientera sig vinkelrätt mot packningspåkänningen, överlagra andra korn och skapa 
hålrum. 
 
Tate och Larew (1963) har undersökt laboratoriepackning av glimmerrika jordar. Vid statisk 
packning erhölls ett mycket fjädrande material med väl parallellorienterade glimmerfjäll. Dynamisk 
packning åstadkom sämre mineralorientering och gav därmed ett bärigare material. Vidare 
upptäcktes att glimmerorienteringen var maximal när packning skedde vid optimal vattenhalt 
(Höbeda, 1987). 
 
Det framhålls också att glimmerrika jordars konsistens påverkas av vattenhalten. Vid ökning av 
vattenhalten erhålls en spröd och pulverliknande konsistens och vid ytterligare ökning blir de 
flytbenägna. Vid laboratoriestampning kan sambanden mellan optimal vattenhalt och skrymdensitet 
representeras av flacka kurvor (Höbeda och Bünsow, 1974). 
 
Rogers (1995) har undersökt sambandet mellan glimmerinnehåll och permeabilitet och funnit att 
glimmerpartiklar har en vattenblockerande förmåga. Detta beror på partiklarnas flata kornform som 
ger en stor specifik yta per viktenhet. Vattenflödet blockeras genom att glimmerpartiklarna 
orienterar sig vinkelrätt mot flödesriktningen. 
 
Selmer-Olsen (1971) har studerat sambandet mellan glimmerhalt och tjälfarlighet. Konstgjorda 
blandningar av kvartssand och glimmer undersöktes med avseende på kapillaritet och porositet. 
Kapillariteten ökar något vid inblandning av fin glimmer men minskar däremot vid inblandning av 
grov glimmer. Porositeten ökar dock i båda fallen varav grov glimmer ger upphov till den största 
effekten. Webster och Tubey (1978) har gjort en överensstämmande studie med Selmer-Olsens 
undersökning. Tjällyftningsförsök av glimmerinblandad sand visar att fin glimmer ökar 
tjällyftningen starkt medan grov glimmer har en reducerande förmåga. Enligt Nieminen och 
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Uusinoka (1986) är specifika ytan hos finfraktionen av stor betydelse för tjällyftningsegenskaperna. 
Glimmermineral har förmåga att brytas upp i tunna fjäll samt öka den specifika ytan och 
vattenbindande förmågan hos ett material. I sammanhanget kan också nämnas att det påvisats 
genom direkta tjällyftningsförsök att ljus glimmer är ett av de allra mest tjälfarligaste mineralet 
(Höbeda, 1987). 
 
Efter att ha studerat borrkärnor av fyllit, glimmerskiffer och sericitskiffer har Brandl (1973) kommit 
till slutsatsen att dessa material är tjälfarligare än andra. Efter frys-töförsök på bitar av borrkärnor 
kan det konstateras att det sker en uppmjukning och t.o.m. islinsbildning. I vägsammanhang bör 
därför glimmerrikt skifferberg ersättas med bättre, obundet material till ett djup av minst 30 cm 
(Arm et al., 2004). 
 
Studier visar också att glimmer inverkar på obundna materials deformationsegenskaper. Mycket 
hög glimmerförekomst kombinerat med våta förhållanden medför stor permanent deformation och 
till och med brott. Torra förhållanden medför däremot mindre permanenta och elastiska 
deformationer. Hög glimmerhalt i materialfraktionen 0,125–1,25 mm ger den största effekten. Det 
är dock inte bara glimmerfrekvensen som avgör hur stora deformationerna blir utan även 
glimmertyp samt glimmerfjällens storlek och orientering. Andra viktiga parametrar vid bedömning 
är materialets kornstorleksfördelning och vatteninnehåll i kombination med belastningens storlek 
(Arm et al., 2004). 
 

3.4  Aspekter på glimmerrik betongballast 
 
Åtskilliga undersökningar har gjorts för att studera betydelsen av fria glimmerfjäll i betongsand. 
O.Graf (1930) fann i sin studie att så små halter som 0,75 vikt- % glimmer nedsatte 
tryckhållfastheten hos betongbruk med 20% samtidigt som draghållfastheten ökade något. Vid 
tillsatts av 1,5 % vikt- % glimmer nedsattes både drag- och tryckhållfastheten samtidigt som 
kompaktdensiteten reducerades (Höbeda, 1987). 
 
Müller (1971) har studerat påverkan av glimmer på egenskaperna hos plastisk och hårdnad betong. 
En mindre mängd biotit ger nästan ingen nedsättning av tryckhållfastheten men ger dock en 
märkbar förstyvning av konsistensen. Vid inblandning av 10 % biotit eller mer kan inte gjutbar 
betong framställas längre. Dewar (1963) har funnit att varje procentenhet muskovit, beräknad på 
hela ballasten, gör att tryckhållfastheten minskar med 5 %. 
 
Glimmer har även en förmåga att förbättra brottsegheten hos cementbruk på liknande sätt som fibrer 
med låg elasticitetsmodul, t ex asbest och glasfibrer. (Höbeda, 1987). Detta bekräftas också av en 
undersökning utförd av Beaudoin (1982). Mineralet deltar dessutom inte i samma omfattning som 
glasfibrer i skadliga alkalikiselsyrareaktioner. Därför har man i Kanada och Japan börjat undersöka 
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”glimmerarmerat” cementbruk. Sådant material lämpar sig dock främst till material i form av tunna 
skikt och inte till massiva betongkonstruktioner. 
 
Kallauner och Kanchir (1955) har undersökt sambandet mellan glimmer och frostbeständighet hos 
bruk. Inblandning av glimmer nedsätter frostbeständigheten markant och redan vid så små tillsatser 
som 1 vikt- % ger en märkbar försämring. Vidare påpekas att glimmermineralets negativa inverkan 
beror på det högre w/c-tal som måste användas för gjutbarhet (Höbeda, 1987). 
 
Lagerblad och Trägårdh (1995) har funnit att glimmer försämrar arbetbarheten hos färsk betong. 
Detta beror huvudsakligen på glimmers flakiga form som motverkar rörligheten i den färska 
betongmassan. 
 
Betydelsen av glimmer i betong har närmare undersökts av Danielsen och Rueslåtten (1984). De har 
kunnat påvisa att olika typer av glimmer påverkar vattenbehovet på olika sätt. De fann att klorit inte 
påverkade vattenbehovet medan både muskovit och biotit ökade vattenbehovet. Detta indikerar att 
vattenbehovet inte endast påverkas av flakigheten utan att det även finns ytkemiska faktorer som 
påverkar betongens flytegenskaper. 
 
Vidare har McConnell et al (1960) funnit att två olika biotitsorter också haft olika inverkan på 
egenskaperna hos betong. Vid halter på 10 vikt-% av mineralet ökade det ena vattenbehovet med 
14% och det andra med hela 73%. Tryckhållfastheten hos icke luftporhaltig betong nedsattes endast 
av den senare biotiten. Vid petrografisk analys uppträdde den mera aktiva biotiten som tunna 
elastiska blad medan den mindre aktiva uppträdde som kompakta aggregat och var till ca 10% 
omvandlad till vermiculit. 
 
Undersökningar utförda vid Cement och Betong Institutet (Lagerblad et al.,1995) visar att 
ballastmaterial som tillverkarna ansett vara av tekiskt dålig kvalitet har berott på för hög 
glimmerhalt i finfraktionen. I Norge delas den tillåtna halten av fri glimmer i betong in i tre 
toleransklasser. Toleransklass I motsvarar ett hållfasthetskrav mellan K55 eller större i fuktig miljö. 
Toleransklass II motsvarar ett hållfasthetskrav mellan K35 och K55, d.v.s. vanlig brobetong i 
Sverige. Toleransklass III motsvarar ett hållfasthetskrav på K35 eller mindre. Kravet på glimmer är 
i fraktionen 0,125-0,250 mm maximalt 2 volymprocent för toleransklass I och 4 volymprocent för 
toleransklass III och 6 volymprocent i toleransklass III. Det finns idag ingen CEN-standard som 
reglerar halten av tillåten fri glimmer i ballast till betong. 
 
De och Jain (1977) nämner att enligt indisk betongnorm tolereras endast 2% glimmer i betongsand. 
Enligt De och Jain kan tillsats av kalkslam till cementbruket minska glimmers negativa inverkan på 
betongen. Kostnadsbesparingen kan bli 5-13%. Vidare beskriver Gokhale (1963) effekten av 
kalktillsats på egenskaperna hos cementbruk. Den mycket finkorniga kalken ger bättre gjutbarhet 
och binder även en del vatten vilket i praktiken innebär samma effekt som en viss reduktion av 
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vattencementtalet. Ju högre halt av glimmerrik sand som man blandar in, desto mer kalk bör 
tillsättas. Räknat på enbart sanden bör kalktillsatsen vara 15%. 
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4.   Praktiska försök med glimmer 
 

4.1  Glimmers förmåga att absorbera och kvarhålla fukt 

 

4.1.1   Syfte 
 
Undersöka glimmers förmåga att absorbera och kvarhålla fukt genom kapillära krafter i jämförelse 
med finfraktion utan glimmer. 
 

4.1.2  Metod 
 
Fyra olika provmaterial, finkornig, jämnkornig granit (glimmerhalt 6,9-8,4 vol%), meta-gråvacka 
(fyllit, glimmerskiffer, sedimentgnejs) (glimmerhalt 24,5-40,9 vol%), grovkornig, jämnkornig mörk 
ortognejs (glimmerhalt 37,8 vol%) och ren glimmer, av olika fraktioner (<0,063, 0,063-
0,125,0,125-0,25, 0,25-0,5, 0,5-1,0, 1,0-2,0 mm) torkades i en ugn (104oC). Därefter mättades 
proven med vatten under en veckas tid. Därpå filtrerades överskottsvattnet bort så att endast det 
vatten som partiklarna absorberat i respektive provmaterial fanns kvar. De vattenmättade proven 
vägdes och eventuella volymförändringar bedömdes genom att mäta antalet mm som materialet 
hade sjunkit ihop i provbehållaren. Därefter registrerades den efterföljande viktminskningen 
dagligen för att följa fuktminskningen tills proven uppnått torrvikt. Proven kontrollvägdes även 
några dagar efter de att torrvikt uppnåtts. Därefter beräknades den specifika 
vattenupptagningsförmågan för respektive prov, mg vatten/1 g prov. 
 
Glimmerhalten för respektive provmaterial och fraktion bestämdes genom glimmeranalys. 
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4.2 Undersökning av glimmers kohesiva egenskaper 
 

4.2.1 Syfte 
 
Studera glimmers kohesiva egenskaper i jämförelse med referensprov efter att det vattenmättats och 
torkats. 
 
 

4.2.2  Metod 
 
Fyra olika provmaterial (se metod 4.1.2) av olika fraktioner (<0,063, 0,063-0,125. 0,125-0,25, 0,25-
0,5, 0,5-1,0, 1,0-2,0 mm) med varierande glimmerhalt (se metod 4.1.2) torkades i en ugn (104 oC). 
Därefter vattenmättades proven under omrörning i en veckas tid. Överskottsvattnet filtrerades bort 
och de vattenmättade proven vägdes. Eventuella volymförändringar bedömdes genom att mäta 
antalet mm som materialet hade sjunkit ihop i provbehållaren. Den efterföljande viktminskningen 
registrerades därefter dagligen tills proverna uppnått torrvikten.  
 
När samtliga prov uppnått torrvikt gjordes en okulär bedömning med avseende på kohesion. 
Provmaterialet bedömdes som kohesivt i de fall där partiklarna hölls samman av kohesionskrafter 
(materialet hålls samman liknande en kaka) och bedömdes som icke kohesivt i de fall där 
partiklarna var frigjorda från varandra (gruskornen är separerade från varandra). 
 
Glimmerhalt för respektive fraktion bestämdes genom glimmeranalys. 
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5.   Resultat  
 

5.1  Resultat från absorptionsförsöket 
 
 
Tabell a  Samband mellan halten av fria glimmerpartiklar och specifik vattenabsorption. Två likadana 
undersökningar presenteras separat (1, 2). Data från alla fraktioner användes vid beräkning. Spearman’s 
korrelations koefficient och signifikansnivå benämns som (rs) and (p) i samtliga fall är  N = 17. 
 
 
Glimmerinnehåll 
(vol%)/vattenabsorption  
(ml/g) 

(rs) (p) 

Test 1 0.93 < 0,001 
Test 2 0.91 < 0,001 
 
Tabell b  Samband mellan innehåll av fria glimmerpartiklar och torktid. Två likadana undersökningar presenteras 
separat (1, 2). Data från alla fraktioner användes vid beräkning. Spearman’s korrelations koefficient och 
signifikansnivå benämns som (rs) and (p) i samtliga fall är  N = 17. 
 
Glimmerinnehåll (vol%)/ 
torktid (dagar) 

(rs) (p) 

Test 1 0.95 < 0,001 
Test 2 0.91 < 0,001 
 

 

Ställs vattenabsorptionen i relation till innehåll av fria glimmerpartiklar återfinns ett 
exponentiellt positivt samband snarare än ett linjärt (figur c). Ett liknande mönster kunde hittas 
i förhållandet mellan torktid och innehåll av fria glimmerpartiklar (figur d). En kvadratisk 
funktion tillämpar sig förhållandevis bra i båda fallen.  
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Figur a. Specifik vattenabsorption för olika kornstorlekar (Fraktion 1= < 0,063, 2 = 0,063-0,125, 3 = 0,125-0,25, 4 
= 0,25-0,5, 5 = 0,5-1 i mm). Medelvärde för varje fraktion och 95 procent konfidensintervall för medelvärdet har 
angivits. N=17. Två likartade test benämns som 1 respektive 2. 
 

 
Figur b. Torktid för olika kornstorlekar (Fraktion 1= < 0,063, 2 = 0,063-0,125, 3 = 0,125-0,25, 4 = 0,25-0,5, 5 = 
0,5-1 in mm). Medelvärdet för varje fraktion och 95 procent konfidensintervall för medelvärdet har angivits. N=17. 
Två likartade test benämns som 1 respektive 2. 
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Figur c   Samband mellan glimmerhalt och specifik vattenabsorption. Två likartade test anges separat (1, 2). Data 
från alla fraktioner har tagits med vid beräkning, N = 17.  
 
 

 
 
 
Figur d   Samband mellan glimmerinnehåll och torktid. Två likartade test anges separat (1, 2). Data från alla 
fraktioner har tagits med vid beräkning, N = 17. 
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5.2   Resultat från jämförelsen av material från olika lokaler  
 
Beskrivning av de fyra olika provmaterialen: 
 

• Provmaterial 1 (referensprov, granit) 
Finkornig, jämnkornig granit med glimmerhalt mellan 6,9-8,4 vol%. 

       Fraktioner: <0,125 mm, 0,125-0,25 mm, 0,25-0,5, 0,5-1,0, >1,0mm 
 
• Provmaterial 2 (meta-gråvacka)  

Meta-gråvacka (fyllit, glimmerskiffer, sedimentgnejs) med glimmerhalt mellan 24,5-40,9 vol%. 
      Fraktioner: < 0,063 mm, 0,063-0,125 mm, 0,125-0,25 mm, 0,25-0,5 mm, 0,5-1,0 mm,  
      1,0-2,0 mm. 
 
• Provmaterial 3 (mörk ortognejs) 

Grovkornig, jämnkornig mörk ortognejs med glimmerhalt 37,8  vol%. 
      Fraktioner < 0,063 mm, 0,063-0,125 mm, 0,125-0,25 mm, 0,25-0,5 mm, 0,5-1,0 mm,                       
      1,0-2,0 mm. . 
 
• Provmaterial 4 (ren glimmer) 
      Fraktioner: < 0,125 mm, 0,125-0,25 mm, 0,25-0,5, >0,5 mm 
 
Tabell c visar andelen fri glimmer i respektive fraktion hos de olika provmaterialen. X= saknar fri glimmer, 
glimmer bunden i bergartsfragment. 

 
Material och fraktion, mm Glimmerhalt 

Procent 

Provmaterial 1  

0.063 - 0,125 20,3 

0,125 - 0,25 19,1 

0,25 - 0,5 18,6 

0,5-1,0 7,3 

>1,0 X 

Provmaterial 2  

<0,063 87,6 

0,063 - 0,125 53,4 

0,125 - 0,25 57,1 

0,25 - 0,5 45,6 

0,5 - 1,0 39,6 

1,0 - 2,0 X 

Provmaterial 3  

<0,063 78,4 

0,063 - 0,125 59,1 

0,125 - 0,25 54,6 

0,25 - 0,5 44,1 

0,5 - 1,0 34,2 

1,0 - 2,0 X 

Provmaterial 4  

<0,125 100 

0,125 - 0,25 100 

0,25 - 0,5 100 

>0,5 100 
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Jämförelse av specifik vattenabsorption och torktid av krossat bergmaterial med ursprung från 
olika lokaler presenteras i figur e och f nedan.  
 

 
 

Figur e. Specifik vattenabsorption för olika kornstorlekar av material från olika lokaler. (Fraktion 1= < 0,063, 2 = 
0,063-0,125, 3 = 0,125-0,25, 4 = 0,25-0,5, 5 = 0,5-1 i mm).  
 

 
 
Resultaten i figur e visar hur glimmerinnehåll och dess kornstorlek påverkar den specifika 
vattenabsorptionen. Provmaterial 4 (glimmerhalt 100% ) uppvisar de högsta värdena medan 
provmaterial 1 (glimmerhalt 20.3, 19.1, 18.6 and 7.3 i respektive fraktion) har de lägsta 
värdena. Provmaterial 2 and 3 visar att den specifika vattenabsorptionen ökar med minskade 
kornstorlek.  
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Figur f. Torktid för olika kornstorlekar av material från olika lokaler (fraktion 1 < 0,063, 2 = 0,063-0,125, 3 = 
0,125-0,25, 4 = 0,25-0,5, 5 = 0,5-1 i mm).  
 
 
 
Figur f visar torkförhållanden för material i finfraktion med olika glimmerhalter. Torktiden för 
provmaterial 4 (glimmerhalt 100%) var ungefär 50% längre än referensmaterial 1 
(glimmerinnehåll 20.3, 19.1, 18.6 and 7.3 i respektive fraktion) vilket representerar 
glimmerfattigt bergmaterial. Påverkan av kornstorleken på torktiden demonstreras av alla 
provmaterial. 
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5.3   Resultat från kohesionsförsöket 
 
 
Tabell d visar sambandet mellan kohesion och samtliga fraktioner hos de olika provmaterialen. Volymförändring 
vid vattenmättning visas också hos respektive fraktion. 
 

Material och fraktion, mm 

Volym 
förändringar, 

minskning mm 
Kohesion, 

(Konsistens) övrigt 
      

Provmaterial 4       
<0,125 5 lös med kompakt övre skikt 

0,125 - 0,25 5 lös med kompakt övre skikt 
0,25 - 0,5 5 lös med kompakt övre skikt 

>0,5 1 lös med kompakt övre skikt 
Provmaterial 3       

<0,063 12 kompakt   
0,063 - 0,125 6 kompakt-lös   
0,125 - 0,25 3 lös   

0,25 - 0,5 3 lös   
0,5 - 1,0 2 lös   
1,0 - 2,0 1 lös   

Provmaterial 2       
<0,063 8 kompakt   

0,063 - 0,125 4 kompakt-lös   
0,125 - 0,25 3 lös   

0,25 - 0,5 3 lös   
0,5 - 1,0 2 lös   
1,0 - 2,0 1 lös   

Provmaterial 1       
0,063-0,125 7 kompakt   
0,125 - 0,25 1 Kompakt-lös   

0,25 - 0,5 1 lös   
0,5 - 1,0 1 lös   

>1,0 1 lös   
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5.4   Diskussion 
 
Den statistiska utvärderingen av resultaten visar på en tydlig korrelation mellan innehåll av fria 
glimmerpartiklar och vattenabsorption.(tabell a). Sambandet var dock inte linjärt utan snarare 
exponentiellt (figur c). Ett liknande mönster kunde hittas i förhållandet mellan torktid och 
innehåll av fria glimmerpartiklar (figur d). Resultaten visar också att kornstorleken har stort 
inflytande på vattenupptagningsförmågan. Fina fraktioner kan ta upp och lagra mera vatten än 
grövre fraktioner. Detta visas i figur a för specifik vattenabsorption och i figur b för torktid.  
 
Följaktligen finns mest troligt en brytpunkt i glimmerinnehållet där vattenupptagningsförmågan 
ökar exponentiellt. Emellertid är de data som användes i dessa test otillräckliga för att göra en 
mer precis uppskattning av dessa intervall. 
 
Resultaten visar också att krossat bergmaterial med hög halt av fri glimmer kan absorbera 
betydligt mer vatten än ett material med låg halt av fri glimmer (fig e). Dessutom kvarhåller 
material med hög glimmerhalt vatten betydligt längre än material med låg glimmerhalt (fig f). 
Kornstorleken påverkar också ett materials vätskekvarhållande egenskaper. Vid ökad 
kornstorlek släpper material ifrån sig vatten betydligt snabbare vilket kan hänga samman med 
att fina fraktioner kan ta upp och lagra mer vatten än grövre fraktioner (fig e). 
 
Den allmänna slutsatsen baserad på ovanstående resultat är att krossat bergmaterial med hög 
halt av fri glimmer (30-40 vol%) kan absorbera och magasinera 20-30% mer vatten än 
glimmerfattigt bergmaterial (6-8 vol%). 
 
Utvärderingen av kohesionsförsöken tyder på att kohesion endast beror av partikelstorlek och 
inte av glimmerinnehåll. Kohesion uppkommer i fraktioner <0,125 mm. Resultaten visar också 
på att det inte finns något samband mellan volymminskning vid vattenmättning och 
glimmerinnehåll. 
 
Det är klarlagt från den här begränsade studien att man måste ta hänsyn till den fria glimmern i 
finfraktion (<0,5 mm). Glimmermineral vilka har stor förmåga att absorbera och kvarhålla fukt kan 
förorsaka stora skador på vägbyggnationer i regioner med tempererat klimat. Detta bekräftas också 
av en studie gjord av Nieminen och Uusinoka (1986) vilka har undersökt finfraktionens betydelse 
för tjällyftningsegenskaperna hos bärlagergrus av krossat berg. Resultaten visar att hög andel fri 
glimmer i finfraktion leder till mer tjällyftning än material som saknar glimmermineral i finfraktion. 
 
Med hänsyn till att undersökningens resultat tyder på att andelen fri glimmer i finfraktion har stor 
inverkan på vätskeupptagning och magasinering av fukt bör man från myndigheternas sida ägna 
större uppmärksamhet åt detta. Andelen fri glimmer i finfraktion har identifierats som en faktor som 
bevisligen påverkar den tekniska kvaliteten negativt både hos bundna och obundna 
överbyggnadslager och därför bör gällande kvalitetskrav kompletteras med ett striktare krav på 
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maximalt tillåtna halter av fri glimmer i finfraktion (<0,5 mm). Det bör påpekas att banverket  har 
restriktioner för glimmerhalt i bergmaterial med max 10 volymprocent. 
 
 
 
 
 

5.5  Slutsatser 
 
 
 

- Påverkan av fri glimmer på vattenabsorptionen hos bergmaterial börjar vid fraktionen 
0.5-1 mm 

 
- Det finns en stark positiv korrelation mellan glimmerinnehåll, kornstorlek och 

vattenabsorption samt magasinering av vatten hos bergmaterial. 
 
- För bestämning av den kritiska punkten av glimmerinnehåll behövs fler integrerade 

provexemplar.   
 

- Kohesion är oberoende av glimmerinnehåll och beror enbart på partikelstorlek. 
 

- Inget samband mellan volymminskning vid vattenmättning och glimmerhalt kunde 
noteras.     
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