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Expertsystem bergmaterial kvalitet
• Projekt genomfört av 

– Luleå tekniska högskola 
– Konsultföretaget Envix i Umeå
– Projekt i samarbete mellan TRV, VTI och

LTU/Envix Nord AB

Eva Johansson (LTU/Envix)    Karel Miskovsky (LTU/Envix)            Håkan Arvidsson (VTI)
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Kort sammanfattning av projektet

Behovet
• Bedömning av bergmaterialkvalitet i väg/järnvägslinjen tidigt i 

byggprocessen.
• Kunna bedöma bergmaterialet innan det är åtkomligt för provtagning

Förväntat resultat
• Kunna bedöma bergmaterialkvalitet utifrån en petrografisk analys 

gärna från borrkax

Metod för projektet
• Jämföra petrografisk analys med provade mekaniska egenskaper,
• Med detta som grund kryddat med erfarenhet skapa ett expertsystem

4 2013-02-07

Betydelse av bergmaterialkvalitet

Glimmerrik heterogen 
bergart

Glimmerfattig homogen 
bergart



5 2013-02-07

Bristvara i Sverige

• Geolog som kan ingenjörsmässig väg och banbyggnad
eller omvänt

Språkförbistring
• Geologen

– mörkgrå, massformig, medelkornig, jämnkornig gabbro
– folierad (gnejsig), grårosa, medel� till grovkornig, 

ojämnkornig metagranodiorit
– folierad, grå, finkornig, jämnkornig, kvartsitisk skiffer

• Ingenjören
– Bärlager med  micro Deval 25, LA 40
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Metodik
• Provtagning av efter petrografiska variabler utvalda bergarter, 

fokus på de mest använda (43 st)
• Mekaniska egenskaper

– Los Angelesvärde, (Väg, Järnväg)
– micro-Devalvärde, (Väg, Järnväg)
– Kulkvarnsvärde
– Sprödhetstal
– Tryck- och draghållfasthet
– LT-index, 3 sorteringar
– Flisighetsindex

• Statistisk analys av resultatet kryddad med erfarenhet

• Framtagandet av ett Expertsystemet 
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Petrografisk analys

• Struktur
• Kornstorlek
• Kornstorlek i mm
• Kornstorleksfördelning
• Kornstorleksbenämning
• Mikrosprickor
• Kornbegränsningar – bindningar
• Huvudmineral
• Underordnade mineraler
• Bergartsnamn

Definitioner

Egenskaper
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Metodik

• Petrografiska analyser metodik
– Polarisationsmikroskopi och point-count
– Bildanalys
– Analys av fri glimmer

• Statistisk utvärdering
• Klassificering utifrån kategorier i standarder
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Resultat

• Expertsystem för bedömning av bergmaterialens mekaniska 
egenskaper

• Systematisk modell
• Formulär för beskrivning av objekt och bestämning av 

bergartstyper
• Datablad
• Klassificeringsnycklar
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Expertsystemet uppbyggnad
Utifrån den petrografiska analysen bedöma

bergmekaniska egenskaper
Klasser
• Eventuellt sannolikhet  50 %
• Troligen sannolikhet  70 %
• Mycket trolig sannolikhet  90 %
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Kulkvarn
Granitoida djup- och gångbergarter samt deras omvandlingsprodukter (ortognejser)

Ev    50 %
Tr 70 %
MTr 90 %
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Los Angeles 10/14

Granitoida djup- och gångbergarter

Gabbroida djup- och gångbergarter

Metasediment

Ev    50 %
Tr 70 %
MTr 90 %
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Micro Deval

Granitoida djup- och gångbergarter

Gabbroida djup- och gångbergarter

Metasediment

Ev    50 %
Tr 70 %
MTr 90 %
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Resultat och Fortsättning

Positiva resultat
• Det gick att bygga upp ett system
• Tidig bedömning av bergmaterialkvalitet - en styrka

– Borrkax
• Systemet testas av Envix, goda resultat

– Prospektering av nya bergtäkter
– Vägprojekt (Skellefteå, Enånger)
– Petrografiska analyser med utlåtanden
– Vindkraft

Framtid
• Praktisk användning och implementering i branschen
• Bygga ut databasen och expertsystemet
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Tack för mig 
Klas Hermelin

Rapporter finns på VTI:s hemsida
VTI-kod: R715 ochR761
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