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Sammanfattning
Detta examensarbete har haft som mål att vidare undersöka glimmers förmåga att absorbera 
och hålla kvar fukt. En mindre litteraturstudie har även genomförts för att ytterligare belysa de 
problem som kan uppstå vid användning av glimmerrika bergarter i byggnadskonstruktioner.
Fem olika material användes i fem olika fraktioner från <0,063-1.0mm. Dessa prover 
analyserades i avseende på fri glimmer halt. Efter detta har proverna mättats med vatten under 
först 14 dagar. Vidare gjordes ytterligare en undersökning då proven mättades under 7 dagar.
Torktiden och den specifika vattenabsorptionen har sedan mätts och beräknats. 
Resultaten av undersökningen visar likt tidigare undersökningar att med ökad glimmerhalt 
ökar även materialets förmåga att absorbera fukt åtminstone på kort tid eftersom de prover 
som var blötlagda under 14 dagar visade tecken på att vara mer lika än de prover som varit 
blötlagda under 7 dagar.
Resultaten från litteraturstudien visar att höga halter fri glimmer har en negativ påverkan inte 
bara på vägkonstruktioner utan att glimmer har även en negativ påverkan på 
betongkonstruktioner.
Med de resultat som finns av tidigare forskning och liknande undersökningar kan man nu 
ytterligare fastställa att glimmer har en negativ påverkan på byggnadskonstruktioner eftersom 
glimmer på kort tid kan absorbera stora mängder fukt vilket leder till försämrad kvalité på 
exempelvis vägkonstruktioner.
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Abstract
The aim of this study was to analyse the ability of mica to absorb and keep water. A small 
litterturestudy has been made to be able to see what other likewise studies has come up to and 
to be able to enlight the problems with free mica in roadconstructions and also in concrete 
constructions.
Five different materials in five different fractions between <0,063-1.0 mm with different 
content of free mica has been examined with focus on how much water they absorb and how 
long it will take for the samples to retrieve their starting weight. The specific water absorption
was determinated after this. Two similar tests has been done where the first test went on
during 14 days and the other during 7 days.
The results of the study shows like other similar studies that with higher content of free mica
comes more waterabsorbation to the material. The samples that was wet during 14 days 
showed signs to be more similar independent of the content of free mica.
The results from the literature study also shows that with an increasing content of free mica 
and problems with constructions walks hand in hand. Free mica also have a negative effect on 
concrete constructions.
With the results of previously studies and this study you can even further confirm that free 
mica has a negative effect on almost all kinds of construction because mica absorbs large 
amounts of water during a short time which leads to low quality in example 
roadconstructions.

.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
Glimmer var i de gamla hinduiska skrifterna kallat Abrak och man trodde att det besatt 
magiska krafter och bestod av förstenade blixtar. Idag tror vi oss veta lite bättre. Enligt många 
är glimmer en anledning till de många vägar som inte uppnår sin beräknade livslängd.
Glimmer utgör ett relativt vanligt mineral i många bergarter. Tyvärr förekommer glimmer ofta 
i stora halter i krossat berg. Tidigare undersökningar av glimmer har gjorts vilka kommit fram 
till dess negativa inverkan på vägkonstruktioner. Glimmerrika bergarter kan i vissa fall klara 
av de mekaniska tester som görs på bergmaterial med godkända resultat. Idag finns det 
särskilda krav på glimmerhalten för att materialet ska få användas i en vägkonstruktion. 
Glimmer som är fuktig har i tidigare undersökningar påvisat ett försämrat motstånd mot 
nötning och hållfasthet (Höbeda och Bünsow 1974). 
Inom områden med ett varierande klimat med omväxlande tjäle och uppvärmning blir det 
extra viktigt att ha ett material som ej absorberar fukt.
Gällande glimmer i bitumenbundna material har tidigare forskning visat att halten bindemedel 
måste ökas vid hög andel glimmerrikt bergmaterial. Detta medför ökade kostnader för 
tillverkaren. 
Enligt Miskovsky(2003) är det andelen fria glimmerpartiklar i finfraktionerna som har störst 
påverkan på slutresultatet när det gäller vägbyggnationer.
Bergrunden längs norrlandskusten domineras av glimmerrika bergarter vilket medför att det 
blir svårt att hitta ett tillräckligt bra material för att bygga kvalitetsvägar. Många vägar längs 
norrlandskusten har haft problem med livslängden vilket kan ha samband med den 
glimmerrika berggrunden.
Ett tidigare examensarbete har gjorts med en liknande undersökning och detta examensarbete 
är en fortsättning på det. Detta för att prova ytterligare material och bekräfta det som tidigare 
undersökningar visat.

1.2 Syfte
Syftet med detta examensarbete är att komplettera tidigare undersökningar angående 
glimmers förmåga att absorbera och hålla kvar fukt genom kapillära krafter. Samtidigt har en 
litteraturstudie genomförts för att visa vilka problem som kan uppstå vid användande av
glimmerrika bergarter i väg och betongkonstruktioner.
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2. Metod
Två parallella studier har genomförts dels en litteraturstudie och ett praktiskt försök

2.1 Litteraturstudie
En litteraturstudie har genomförts för att få en överblick av tidigare liknande försök. Samt för 
att få en bättre insikt i problem som kan uppstå med glimmerrika material som används i
vägbyggen och betongbyggnationer.

2.2 Praktiska försök
Ett försök har genomförts för att ta reda på hur mycket vatten som glimmer kan absorbera och 
hålla kvar. Försöket gjordes på 5 olika bergmaterial med 5 fraktioner av varje material.
Fraktionerna var mellan <0,063 - 1 mm. Dessa prover har torkats i ugn för att säkerställa att 
de är helt torra. Sedan vägdes och mättades proven för att torkas och vägas under torktiden. 
Sedan har den specifika vattenupptagningsförmågan i ml/kg räknats ut för varje prov. Samma 
procedur har upprepats i ytterligare ett försök där proverna låg i lösning under en kortare tid.
Glimmerhalten har fastställts genom att material från varje fraktion har gjutits in i epoxi och 
gjorts en tunnslip. Tunnslipen har analyserats för att fastställa glimmerhalten i respektive 
fraktion.
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3. Glimmer i byggnadsmaterial

3.1 Allmänt om glimmer
Glimmer består av en grupp vattenhaltiga aluminiumsilikat med goda värmeisolerande 
egenskaper och stort elektriskt motstånd. Glimmergruppen är en ”grupp av monoklina mineral 
tillhörande phyllosilikaterna. Karaktäristiskt för glimmermineralen är den perfekta 
spaltningen, vilken tillåter en uppklyvning av kristallerna i tunna, elastiska folier.” (Loberg, 
1999 s.460)
De glimmermineral som vanligast förekommer i vår berggrund är biotit och muskovit. Små 
kristaller av glimmer förekommer i många bergarter, dock främst i metamorfa och 
magmatiska bergarter. Glimmer används inom många olika områden och det vanligaste är 
inom elektronikindustrin. Under 1800-talet användes bladglimmer till lampskärmar och som 
ugnsfönster.(Loberg 1999)
Glimmermineral är mjuka, 2-2,5 enligt Mohs skala. De spaltas i tunna skivor och uppträder 
vanligtvis i metamorfa och magmatiska bergarter. (Miskovsky 2003)
De vanligast förekommande glimmermineralen i vår berggrund är muskovit och biotit. Dessa 
två har väldigt olika egenskaper när de utsätts för värme. Enligt Miskovsky (1991) avger 
biotit kristallbundet vatten vid 670oC medan muskovit reagerar redan vid 300oC.
Det finns idag vissa begränsningar för hur mycket glimmer materialet till vägar får innehålla. 
För Bärlager till belagd väg får andelen fri glimmer inte överstiga 50 %. Om andelen fri 
glimmer är mellan 30 och 50 %, får inte bärlagret trafikeras av tung trafik. För grusslitlager
får andelen fri glimmer inte överstiga 40 %.(VVTBT Obundna lager)

3.2 Glimmer i obundna vägmaterial
För obundna material i vägbyggnationer finns det en rad olika krav. Andelen glimmer är ett 
av dessa krav. I en undersökning gjord redan 1947 av Folke Rengmark fann man att 
anledningen till att en grusväg vid Fagerviken i närheten av Gävle hade väldigt dålig bärighet 
var att finmaterialet i vägen var väldigt glimmerrikt. Rengmark menade att det delvis berodde 
på glimmers förmåga att absorbera och hålla kvar fukt. 
Bünsow och Höbeda (1974) konstaterar att glimmer anses ha en reducerande effekt på 
vattengenomsläppligheten i vägkonstruktionen
En undersökning gjord av Höbeda, Arvidsson, Arm(2004) visar att en hög andel glimmer i 
torra förhållanden inte ger stora skador. De fraktioner som har störst påverkan för 
deformationsegenskaperna är andelen glimmer i 0,125-0,250. Det visade sig även att material 
med hög andel glimmer som används i förhållanden med mycket vatten och fukt medförde 
stora permanenta skador i vägmaterialet. 
Loorents och Arvidsson (2008) gjorde en undersökning med avseende på köld och vattens 
inverkan på glimmerhaltiga material. Undersökningen visar att material med hög glimmerhalt 
absorberar mycket vatten vilket under frysningen leder till att det utvidgas. Denna utvidgning 
ger ökad tjällyftning. Deras rekommendation är att eftersträva ett material som har låg 
glimmerhalt. Annars måste det säkerställas att vatten försvinner någon annanstans än ner i 
vägkroppen.

3.3 Glimmer i bitumenbundna vägmaterial
På grund av att glimmerrika bergarter har relativt dålig slitstyrka klarar de sällan kraven för 
asfaltsmassa. Redan här minskar risken för problem med glimmer i asfaltsmassan. Tyvärr kan 
vissa glimmerrika bergarter klara kraven som ställs vilket leder till att de används vid
asfalttillverkning.
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Enligt en undersökning av Nieminen och Uusinoka (1986) har muskovit dålig 
vidhäftningsförmåga till bitumen vilket gör det olämpligt som asfaltsmaterial. Det krävs stora 
mängder bitumen vilket ökar kostnaden för tillverkningen och försvårar tillverkningen. Detta 
eftersom det kan vara väldigt olika mängder glimmer i materialet som ska användas vid 
tillverkningen.
Tyvärr finns det inga enkla mekaniska tester för att urskilja glimmerhalten i ett material. 
Jämförelser har gjorts mellan glimmeranalys gjorda i tunnslip och de vanliga förekommande 
stenmaterialtesterna som då var sprödhet, flisighet, slipvärde mm, utan att finna något riktigt 
samband.
Miskovsky (1991) konstaterar att det beträffande glimmer i upphettat bergmaterial är viktigt 
att ta hänsyn till följande. Vilken typ av glimmer innehåller materialet, samt försöka hålla 
temperaturen låg för att inte försämra kvalitén på bergmaterialet. Detta eftersom glimmer som 
upphettas blir spröd och kan smulas sönder till mjölliknande form.
Hakim och Said (2003) konstaterade att vid användande av material med hög andel glimmer 
kan funktionsegenskaperna på den färdiga beläggningen försämras kraftigt.

3.4 Fri glimmer i betong
När det gäller glimmer i betong är det liknande som alla andra områden. Man vill ha ett 
material med liten andel glimmer. För att göra detta möjligt kan man med hjälp av våt- eller 
vindsiktning avlägsna en del av glimmerpartiklarna som finns i det krossade/malda materialet. 
För betonganvändning vill man ha ett material som liknar naturgruset med avsaknad av kanter 
och en mjukare form. ”Glimmerpartiklarna är flakiga korn från vilka det kan frigöras tunna 
arkliknande partiklar som har stor yta i förhållande till sin volym”(Bergkross i betong s.7)
Detta gör att glimmerrika material är särskilt ogynnsamma för betongtillverkning. (Bergkross 
i betong) Detta är något som även kommer fram i undersökningen MinBaS.

MinBaS undersökningen som gjordes 2003-2005 visar att glimmerhalten spelar väldigt stor 
roll för hur väl det går att använda ballast till betong oftast räcker det att ange om det är en 
bergart som är glimmerrik eller inte för att se om den går att använda till betongballast.

”Generellt måste antagligen all betong som tillverkats med helkross innehålla en 
viss mängd flytmedel. Problem uppstår dock om finmaterialet innehåller stora 
mängder glimmer som försvårar rörligheten. Överhuvudtaget är det glimmern 
som ger mest problem. I en del fall finns fri glimmer som ganska stora flak vilket 
gör betongen mycket besvärlig” (MinBaS 2:19 s.67) 

Enligt CBInytt 01-3 finns det risk att hela betongkonstruktionen kan svälla om det används ett 
glimmerrikt material eftersom att glimmer absorberar vatten och sväller vilket leder till att 
hela konstruktionen expanderar.
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4. Praktiskt försök

4.1 Glimmers förmåga att absorbera och kvarhålla fukt

4.1.1 Syfte
Syftet med detta försök är att undersöka hur väl olika bergmaterial suger upp och håller kvar 
fukt i förhållande till andelen glimmer.

4.1.2 Metod
För att säkerställa andelen glimmer har en glimmeranalys gjorts av en tunnslip av materialet.
Fem olika bergmaterial användes i fem olika fraktioner. Dessa material torkades i ugn för att 
vara helt säker på att ingen fukt finns kvar i proverna. Proverna vägdes sedan var för sig och
efter detta mättades proverna under 14 dagar. När de 14 dagarna hade gått sögs 
överskottsvattnet bort från proverna. De mättade proverna vägdes för att få en startvikt. 
Efterföljande dagar vägdes proverna till dess att de hade återfått sin startvikt. För att 
säkerställa att de verkligen var rätt startvikt vägdes proverna ett par dagar till. En likadan 
undersökning till utfördes efter denna. På grund av den långa torktiden blev proverna i den 
andra undersökningen blötlagda under 7 dagar istället för 14 dagar.
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5. Resultat

5.1 De olika materialen
Samtliga olika material har testats i fem olika fraktioner, <0.063, 0.063-0.125, 0.125-0.25, 
0.25-0.5 samt 0.5-1.

Material 1: en grovkornig granit med en glimmerhalt mellan 4,8 och 19,9 %
Material 2: en granit med en glimmerhalt mellan 9,9 och 25 %
Material 3: en ortognejs med en glimmerhalt mellan 19,2 och 31,5 %
Material 4: en diabas med en glimmerhalt mellan 2,0 och 5,7 %
Material 5: en kvartsit med en glimmerhalt mellan 2,7 och 7,6 %

Tabell 1. Glimmerhalten för respektive fraktion
Material 1 Glimmerhalt i procent

<0,063 9,7
0,063-0,125 7,4
0,125-0,25 19,9
0,25-0,5 11,6
0,5-1 4,8
Material 2 -------------------------------
<0,063 14,8
0,063-0,125 12,3
0,125-0,25 25,0
0,25-0,5 19,8
0,5-1 9,9
Material 3 -------------------------------
<0,063 20,4
0,063-0,125 19,2
0,125-0,25 31,5
0,25-0,5 25,9
0,5-1 17,9
Material 4 -------------------------------
<0,063 3,4
0,063-0,125 2,4
0,125-0,25 5,7
0,25-0,5 3,5
0,5-1 2,0
Material 5 -------------------------------
<0,063 4,4
0,063-0,125 4,1
0,125-0,25 7,6
0,25-0,5 4,2
0,5-1 2,7
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5.2 Torktid vid 7 dagar i mättat tillstånd
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figur a. Torktid för material 1-5 i fraktionen <0,063
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figur b. Torktid för material 1-5 i fraktionen 0,063-0,125
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figur c. Torktid för material 1-5 i fraktionen 0,125-0,25
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figur d. Torktid för material 1-5 i fraktionen 0,25-0,5
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figur e. Torktid för material 1-5 i fraktionen 0,5-1,0
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5.4 Vattenabsorption

Specifik vattenupptagning
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figur f. Specifik vattenupptagning för samtliga material och fraktioner. 

1-5 är material 1, grovkornig granit med glimmerhalt mellan 4,8 och 19,9 %. 
6-10 är material 2, granit med glimmerhalt mellan 9,9 och 25 %
11-15 är material 3, ortognejs med glimmerhalt mellan 19,2 och 31,5 %
16-20 är material 4, diabas med glimmerhalt mellan 2,0 och 5,7 %
21-25 är material 5, kvartsit med glimmerhalt mellan 2,7 och 7,6 %
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6.1 Diskussion
Resultatet av undersökningen visar liknande resultat som tidigare undersökningar. Halten fritt 
glimmer har en avgörande roll i mängden fukt som absorberas. De två graniterna tillsammans 
med ortognejsen är relativt lika när det gäller både förmågan att suga upp vatten samt 
torktiden. Gabbro och kvartsit som har en betydligt lägre halt fritt glimmer absorberar mindre 
mängder vatten. Detta visar sig i resultatet av glimmeranalysen där graniterna och ortognejsen 
har väsentligt högre halt av fritt glimmer.
När det gäller torktiden är det samma förhållanden som förmågan att absorbera vatten. Det tar 
längre tid att torka den större mängd vatten som de glimmerrika bergarterna absorberat. 
Gällande torktiden kan man konstatera att de större fraktionerna behöver en kortare tid på sig 
att torka. Detta beror antagligen på att de grövre fraktionerna har ett större utrymme mellan 
kornen vilket möjliggör en snabbare torkning.
De glimmerrika bergarterna kan absorbera upp till 25-30 % mer fukt än den glimmerfattiga 
gabbron.
Med dessa fakta kan man ytterligare stärka de tidigare gjorda undersökningarna. Fritt glimmer 
har en negativ påverkan på vägkonstruktioner. Den fukt som de absorberar och håller kvar 
leder till stora problem. Speciellt i den norra delen av landet när vintern kommer och allt 
vatten fryser till is och tinas upp i cykler.
Jag har utfört två likadana undersökningar på samma material. I den första undersökningen
låg proverna i blöt 14 dagar och den andra undersökningen låg proverna i blöt under 7 dagar. 
Efter 7 dagar hade de glimmerrikare proverna absorberat nästan lika mycket vatten som under 
14 dagar. Den största skillnaden fanns hos de glimmerfattiga bergarterna som absorberade
vatten betydligt långsammare. Den första undersökningen där proverna var blötlagda under 14 
dagar visade en stor likhet mellan alla prover. De glimmerrika absorberar vatten väldigt fort 
vilket i sin tur leder till att det krävs långa perioder utan vatten för att de ska torka. Med den 
vetskapen bör glimmerrika bergarter undvikas i möjligaste mån.
Överlag är det inte stor skillnad i torktiderna. Man kan konstatera att de grövre fraktionerna 
torkar snabbast. Material 4 och 5 behövde kortast tid för att återgå till sin ursprungsvikt vilket 
ytterligare stärker bevisen att man bör använda glimmerfattiga material.

6.2 Slutsats
Slutsatsen med detta arbete är att man bör undvika glimmerrika bergarter i största möjliga 
mån. Detta gäller speciellt för finare fraktioner vid alla typer av byggnadskonstruktioner. 

För övrigt kan man konstatera att de glimmerrika bergarterna absorberar fukten väldigt fort 
vilket gör dem ytterligare mindre lämpade som byggnadsmaterial. 
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