
4 CBI nytt 2:08

Det nybildade Kompetenscentrum 
för bergmaterial har huvudsakligen 
sin grund i det fleråriga samarbete 
mellan gamla SP-sektionen för 
Byggnadsmaterial och Hållfasthet 
& konstruktion (BMh) som fram-
gångsrikt gett upphov till många 
uppdrag och forskningsprojekt. Då 
sektionen för Byggnadsmaterial 
slogs samman med CBI förstärktes 
kompetensen ytterligare. Vi bildade 
därför kompetenscentret som nu kan 
erbjuda våra kunder hjälp med hela 
produktions- och innovationsked-
jan; från bedömningar av bergets 
potential, genom produktionspro-
cessen till de färdiga produkterna. 

Kompetenscentrets arbete inleds 
med en inventering och samman-
ställning av samtliga resurser hos 
CBI samt SPs sektioner BMh och 
Brandkonstruktion (BRk). Det hand 
lar i första hand om ballast, natursten 

och bergmekanik. Därefter är det 
vår förhoppning att industri, hög-
skolor och universitet ansluter sig 
och vi vill i denna anledning passa 
på att hälsa Stenindustrins forsk-
ningsinstitut varmt välkomna till 
CBIs intressentförening och tackar 
för stödet detta ger oss framöver!

Ett av det nya CBIs mål är att öka 
deltagandet i internationella pro-
jekt. Glädjande är det då att kunna 
konstatera att bergmaterialområdet 
är det område på SP med i särklass 
flest EUprojekt (7 st), se Tabell 1. 
Tillsammans står vi nu dessutom 
ännu starkare rustade inför framti-
den, framför allt inom betong- och 
ballastområdena.

Vår stora styrka är att vi inom kon-
cernen, och tillsammans med ut-
valda externa specialister, nu täcker 
hela kedjan från analys av berget, 

över sprängning/losshållning, pro-
duktion och fram till den färdiga 
produkten, även i den slutliga kon-
struktionen. Vi visar här några ex-
empel på aktuella aktiviteter inom 
områdena ballast för betong, berg-
mekanik och natursten.

Vi kan t ex följa hur berget blir till 
ballast och vidare som huvudbe-
ståndsdel i betong. Vi analyserar, 
kvantifierar och modellerar mik-
rostrukturers (t ex mikrosprickors) 
betydelse för funktionsegenskaper 
hos både ballast och natursten. Hela 
kedjan är viktig för en energi- och 
resurseffektiv produktion; från ka-
rakterisering av kritiska egenskaper 
hos berget, effektiv brytning, med 
information under tiden man borrar 
(MWD), feedback från sprängning, 
kross och sorteringsteknik och där-
efter betongtillverkning. Här arbe-
tar hela CBI, dvs både Borås och 
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Tabell 1. Internationella projekt inom bergmaterialområdet.

1993-1997 Testing of industrial aggregates for construction (Partner).
1994-1995 Development of methods for testing abrasion of pave- 
 ment products manufactured in concrete  (Partner).
1996-1998 Standard test for alkali reactive rocks, STAR (Partner and  
 WP leader), eg två projekt, STAR och STAR II.
2000-2005 Testing and assessment of marble and limestone, TEAM  
 (Co-ordinator).
2001-2004 Ornamental and dimensional stones network OSNET  
 (Partner).
2001-2006 European standard tests to prevent alkali reactions in  
 aggregates, PARTNER (Partner, WP-leader & Manage- 
 ment Board).
2005-2008 Re-engineering of natural stone production chain through  
 knowledge based processes, eco-innovation and new  
 organisational paradigms, I-STONE (Partner, WP leader  
 & Management Board).

Kvantifiering av mikrostruktur (här 
mikrosprickor) hos natursten för att 
förstå och prediktera material- och 
produktegenskaperna.
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Stockholm samt ofta i samarbete 
med Chalmers.

Vårt stora uppdrag för SKB (Svensk 
Kärnbränslehantering AB) har givit 
oss flera uppföljande uppdrag och 
projekt inom bergmekanikområdet, 
bl a karakterisering av mikrosprick-
or kopplat till borrning och tryck-
avlastning i samband med borrning 
och uttag av borrkärnor. Varför är 
det då så viktigt att känna till detta? 
Jo, om det blir läckage från kapslar-
na med utbränt kärnbränsle så måste 
man veta hur pass permeabelt ber-
get är för cirkulerande vatten. Om 
man då överskattar permeabiliteten 
för att man har bestämt porositeten 
hos kärnprov med mikrosprickor 
från borrning, riskerar man att göra 
helt felaktig dimensionering av t ex 
skyddszoner. Kan vi skilja på ur-
sprungliga mikrosprickor och dem 
som initierats vid provtagning kan 
vi däremot göra en relevant dimen-
sionering.

Motsvarande arbetsmetodik har vi 
för natursten. Val av rätt berg med 
rätt egenskaper är förutsättningen för 
en bra slutprodukt. Då krävs grund-
läggande kunskap om hur man går 
från provning i mikro- och laborato-
rieskala till modellering i fullskala 
av naturstensprodukterna och slutli-
gen hur de fungerar i sin konstruk-
tion oavsett om det är platta på mark 
eller fasadsten. Samarbetet med SPs 
sektion BMh i I-STONE-projektet 
och SKB-uppdraget har även här 
lett till många nya arbetsområden. 
Bland annat tar vi nu ett stort steg 
in på konstruktionsområde när vi tar 
fram datoriserade expertsystem för 
att modellera bergmaterialens funk-
tion i en färdig konstruktion. Det 
kan röra sig om platta på mark eller 
i betong eller fasadstensplattor med 
olika typer av infästningssystem. I 
I-STONE har vi bl a tagit fram ett 
webb-baserat designverktyg för di-
mensionering av fasadstensplattor. 

Bergmekanisk provning av borrkärnor kopplad till bergets struktur.

Flödesmätare för sand och mikroanalys av sand kan ge oss infor-
mation om hur bra helkross till betong skall se ut.

Labskaleprovning av platta 
enl standard (300x100x30 mm).

Fullskaleprovning av häll 
(2000x1000x120 mm).

Modellering (FEM) av stenhäll 
på bruk för att beräkna hållfast-
hetsbehovet hos bruket utifrån 

maximalt tillåten punktlast (last-
bilsdäck) på konstruktionen.




