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Sammanfattning Abstract
3D writing of concrete has great potential for future building engeneering. Other indus-
tries such as the automotive industry, pharmaceutical industry, aerospace industry, etc. have 
already additive manufacturing methods for commercial purposes. The reason for this is the 
high standards set in the construction industry as well as difficulties to balance the demanded 
properties. At the additive manufacturing creates objects through that the matter be placed in 
the warehouse incrementally. The objects are first created digitally as a 3D object, which is 
then divided into horizontal layers. Then a 3D printer follows a pre-programmed path where 
it places the material until the object has reached its final form. . Despite the major challenges 
so for additive manufacturing methods in the construction industry, with potential benefits that 
outweigh the difficulties; complex designs for low cost, no material waste, fast build time, 
less labor, , less environmental degradation, etc. Conventional concrete is unusable when 
the concrete for additive manufacturing methods require properties that have not previously 
been demanded. It should be fluid enough for pumping but at the same time rigid enough for 
stacking. The concrete opening time is required to be constant in order to avoid that the con-
crete starts to harden before it is printing.

The report intends to contribute to the development of concrete adapted for additive manu-
facturing methods in the construction industry. This is accomplished through the develop-
ment and analysis of new types of concrete. There are no standard and proven methods for 
assessing concrete adapted for additive manufacturing methods. How the manufacturing 
method affects the environment is examined with the aim of reducing environmental impacts.

A good concrete mix for additive manufacturing methods is based not only on its structural 
purpose, but also on the type of nozzle used. Because of this, it is currently impossible to 
create a universal mix that is adapted for all of the nozzles and the printer system. The con-
crete requires a high cement share which leads to higher carbon dioxide emissions, but the 
percentage of concrete required is lower due to no material play. Additives are used to lower 
the cement share and achieve a more cohesive concrete mixture. The final concrete mixtures 
have room for improvement. Further adjustments of vct, additives, reinforcement and chem-
ical admixtures should be made for the development of concrete for additive manufacturing 
methods.

Keywords: additive manufacturing, concrete for 3D-printing, digital fabrication, concrete, 
extrusion

Additiv tillverkning har stor potential för framtida betongkonstruktion. Inom industrier såsom 
fordonsindustrin, läkemedelsindustrin och flygplansindustrin existerar redan additiva tillverk-
ningsmetoder i kommersiellt syfte men kompatibilitet med utvecklade byggstandarder samt 
svårigheter att balansera nödvändiga materialegenskaper har gjort att utvecklingen inom byg-
gindustrin går resulterat i att utvecklingen efterfrågade egenskaperna. Vid additiv tillverkning 
skapas objekt genom att material placeras i lager skiktvis. Objekten skapas först digitalt som 
ett 3D-objekt där det sedan delas upp i horisontella skikt. Sedan följer en 3D-skrivare en för-
programmerad bana där den placerar materian tills objektet nått sin slutgiltiga form. Trots de 
stora utmaningarna så för additiva tillverkningsmetoder i byggindustrin med sig potentiella 
fördelar som överväger svårigheterna; komplexa designer till låg kostnad, inget materialspill, 
snabb byggtid, mindre arbetskraft, mindre miljöpålastningar m.m. 

Konventionell betong är oanvändbar då betong för additiva tillverkningsmetoder kräver egen-
skaper som inte har efterfrågats tidigare. Det ska vara flytande nog för pumpning men samti-
digt fast nog för stapling. Betongens öppethållandetid krävs vara konstant för att undvika att 
betongen börjar hårdna innan den skrivs ut. 

Rapporten avser att bidra till utvecklingen av betongblandningar anpassade för de additiva 
tillverkningsmetoderna i byggindustrin. Detta åstadkoms genom framtagning och analys av 
nya typer av betong. Det saknas standardiserade och beprövade metoder för bedömning av 
betong anpassat för additiva tillverkningsmetoder. Hur tillverkningsmetoden påverkar miljön 
undersöks med målet att sänka miljöpålastningarna.

En god betongblandning för additiva tillverkningsmetoder grundar sig inte endast på dess 
konstruktionsmässiga syfte, utan också på vilken typ av munstycke som används. På grund av 
detta är det i dagsläget omöjligt att skapa en universell blandning som är anpassad för samt-
liga munstycken och skrivarsystem. Betongen kräver en hög cementandel som leder till högre 
koldioxidutsläpp, andelen betong som krävs är dock lägre på grund av inget materialspill. Till-
satsmaterial används för att sänka cementandelen och nå en mer sammanhållen betongbland-
ning. De slutgiltiga betongblandningarna har utrymme för förbättringar. Vidare justering av 
vct, tillsatsmaterial, armering och tillsatsmedel bör göras för utveckling av betong för additiva 
tillverkningsmetoder.

Nyckelord: additiv tillverkning, betong för 3D-skrivning, digital fabrikation, betong, 
extrudering
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Förord
Cement och Betonginstitutet (CBI) etablerades 1942 som ett av Sveriges första indus-
triforskningsinstitut vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. CBI Betonginsti-
tutet AB skapades den 1 januari 2008 genom en sammafogning av dåvarande Cement 
och Betonginstitutet (CBI) och sektionen för byggmaterial vid SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut.  Den 1 juni 2016 övergick ägaravtalet av CBI Betonginstitutet till 
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, som gått samman med Innventia och Swedish 
ICT i RISE Research Institutes of Sweden. Samtidigt ändrades namnet till RISE CBI 
Betonginstitutet.

Idag är institutets huvudområden indelade i sex sektioner: Betong och Berg, Kurscen-
trum för Betong och Berg, Tillståndsbedömningar, Hållbara, Byggnadsverk, Produkt 
och kontroll, Ledning och Administration 

RISE CBI
Rapporten är utförd som ett examensarbete för Byggteknik & Design på Kungliga Tek-
niska Högskolan i samarbete med CBI och KTH Arkitekturskolan. Projektet pågick 
under våren 2018 och laboratorierna utfördes i lokaler hos CBI och Arkitekturskolan. 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare, Helena Westerlind, för att ha inspirerat oss 
och stöttat oss under arbetet med rapporten. Vi vill också tacka vår andra handledare, 
Wolfram Oettel, för all kunskap han bidragit med och för vägledning i reologilabbet.

Vi vill också tacka de i CBI som underlättat arbetet:
– Patrick Rogers
– Marija Golubeva
– Alexander Eriksson-Brandels
– Alan Osman
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1.Inledning
1.1 Bakgrund
Betong är det mest använda byggmaterialet i världen. 
Det uppskattas att det sammanlagt produceras nästan 
tre ton betong för varje person av jordens befolkning 
årligen (Forty, 2011) Samtidigt som behovet av 
betong fortsätter öka på grund av en kontinuerlig 
urbanisering och omvandling av våra stadskärnor 
finns det även en större medvetenhet gällande mate-
rialets stora miljöpåverkan. Cementindustrin står idag 
för ungefär 5 % av världens totala koldioxidutsläpp. 
Eftersom det inte finns ett material som kan ersätta 
bet  ongen i aspekter så som tillgänglighet och mekan-
iska egenskaper, pågår istället viktiga satsningar på 
hur betong kan utvecklas som ett mer hållbart byg-
gmaterial. Till exempel undersöks alternativa tillsats-
medel som delvis kan ersätta cementhalten i betong.

Betongteknik har traditionellt sätt bestått av olika 
gjuttekniker med få undantag som t.ex. sprutbetong. 
Under det senaste decenniet har ”3D-printning” 
av betong fått mycket uppmärksamhet och aktuell 
utveckling och satsning inom området pågår inom 
akademin samt industrin i flera delar av världen [se 
Contour Crafting US, Loughbourgh University UK, 
WinSun Kina, Xtree Frankrike etc]. De grundläg-
gande principerna för denna process består av en 
storskalig additiv tillverkningsprocess (AM) där 
objekt skapas genom en skiktvis applikation av mate-
rial. Denna fabrikationsmodel uppfanns redan på 
80-talet för att kunna producera prototyper snabbare 
och till lägre kostnad, därav namnet Rapid proto-
typing. Idag omfattar AM ett flertal processer och 
material. Fördelarna med denna nya fabrikations-
metod innefattar reducerat materialspill, potentiellt 
snabbare byggtider, säkrare arbetsplatser, mindre 
arbetskostnader, samt större gestaltningsmöjligheter.

Det har redan förekommit exempel på applikation i 
byggindustrin men området är fortfarande i utveck-
lingsfas och har ej nått sin fulla potential. En viktig 
aspekt är utvecklingen av nya betongmaterial med 
specifika egenskaper anpassade för den additiva 
processen. 

Till skillnad från konventionella byggprocesser som 
använder sig utav gjutformar, måste betongen för 
AM vara tillräckligt styv för att motstå deformation 
av sin egna vikt och överliggande lager. Processen 
kombinerar två tekniska huvuddelar: Kontrollerad 
placeringen av material genom ett munstycke och 
ett pumpsystem som förser munstycket med ett jämt 
flöde. För att betongen skall vara pumpbar krävs 
det att den har en relativt flytande konsistens så att 
betongen kan transporteras genom systemet utan 
att blockera eller börja separera. Vid utskrivningen 
måste betongen kunna extruderas genom mun-
stycket och placeras på en yta utan att falla ihop för 
mycket, det vill säga, sättmåttet måste hålla sig inom 
acceptabla parametrar. 

1.2  Syfte
Syftet med projektet är att utveckla betong för en 
digital additiv fabrikationsprocess. Det saknas stan-
darder och beprövade metoder för materialkarakteri-
sering, och är därför essentiellt att anpassa existerade 
testmetoder eller ta fram nya.

1.3  Metod
Litteraturstudien innefattar information om 
3D-printad betongs historia, den nuvarande utveck-
lingen av tekniken, betongens beståndsdelar och 
dess materialegenskaper. Vid analysen av den färska 
betongen betraktas olika reologiska egenskaper och 
utvärdering av extraheringsbarhet, stapelbarhet, 
hylltid etc. Efter betong hårdnat definieras den 
genom tryckhållfasthet, böjhållfasthet och vidhäft-
ning mellan de enstaka skikten.

1.4  Avgränsningar
Betongblandningarna är skapade med syftet att passa 
för det deponeringsverktyg som utvecklas på KTH 
arkitekturskolan av doktoranden Helena Westerlind. 
Detta verktyg innefattar ett extruderingssystem som 
styrs med hjälp av en industriell robotarm model 
Kuka Kr 16–2 med räckvidd 1610 mm. Schematiskt diagram av deponeringssytem för betong

Helena Westerlind, PhD KTH Arkitekturskolan
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2.1  AM Betong
Till skillnad från t.ex. bil- och flygplansindustrin 
där 3D-printing teknologin nyttjats i kommersiellt 
bruk har applikationer inom byggindustrin utveck-
lats långsammare (Lim, et al., 2011). Detta beror 
på alla faktorer som behöver samspela (samarbete, 
hårdvara, betong, standarder). Under det senaste 
årtiondet har utvecklingen av teknologin format 
3D-skrivning med betong till vad den är idag. Fler-
talet forskningsprojekt pågår där en av de främsta, 
sponsrade av Skanska, leds av Loughbourough 
University i Storbritannien och är i samarbete med 
Foster + Partners, ABB och Tarmac (Skanska, 2017). 
Andra forskningsprojekt sker hos exempelvis Ein-
dhoven University of Technology, som kallar sitt 
projekt 3DCP eller hos Institute for Advanced Archi-
tecture of Catalonia, med projekten Minibuilders 
och Pylos (European Commision, 2016). Hos Uni-
versity of Southern California började Behrohk 
Khoshnevis med sitt projekt Contour Crafting som 
har utvecklats från ett akademiskt forskningsprojekt 
till ett fristående kommersiellt företag (Lim, et al., 
2011). Flera fristående organisationer investerar och 
utvecklar 3D-printing teknologin. Bland dessa finns 
till exempel D-shape, Apis Cor, Cybe, 3Dprinthuset, 
Winsun m.fl.

Pionjären Behrohk Khoshnevis (Contour crafting) 
tog patent för sin design hos 3D-skrivare redan 
1995, sedan dess har den nya tekniken haft flera 
olika tillvägagångsätt och olika begrepp (Patent US 
5529471, 1995). Den mest förekommande typen av 
3D-skrivare består av en ställning eller stålram med 
tre rörliga axlar och munstycke kopplat till en pump 
(Loughborough, Winsun, Contoru Crafting mfl.). 
Andra 3D-skrivare har fokus på flexibilitet, att göra 
den transportabel. Exempelvis har Apis Cor special-
iserat sig på en transportabel skrivare. Den består 
av en fast horisontell arm som har en 360 graders 
rörlighet. Munstycket är placerat på robotarmen och 

2.Litteraturstudie
kan röra sig längs med den. Armen är placerad på 
en rörlig platta (Apis Cor, 2018).  Företaget Xtree 
utanför Paris använder sig istället av en gigantisk 
industriell robotarm med 6-axlar (Gosselin, et al., 
2016). Nackdelen med denna strategi är att den byg-
gbara volmen begränsad av dimensionen på ställn-
ingen. För att överkomma den begränsningen finns 
spekuleringar att ha rörliga robotar som kan förflytta 
sig allteftersom konstruktionen fortskrider.

2.1.1  Applikationer
På senare tid har intresset för 3D-printade konstruk-
tioner ökat markant i rymdindustrin då teknologin 
har potential att föra upp konstruktioner på månen. 
Europeiska rymdorganisation, ESA, samarbetar med 
Foster + Partners för att undersöka möjligheterna 
att använda sig utav regolit från månen (månstoft) 
för att skapa betong anpassat för 3D-skrivare (ESA, 
2013). ESA har även samarbete med D-shape att 
skapa en 3D-skrivare som är anpassad för konstruk-
tion på månen (Cesaretti, et al., 2013) NASA har 
upprättat tävlingar inom utvecklingen av 3D-skrivare 
för månen där bland annat Contour Crafting och 
Foster + Partners har vunnit. I nuläget pågår fas 3 av 
NASA’s 3D-printet habitat challenge där prispotten 
ligger på 2 miljoner dollar (NASA, 2017).

2.1.2  Referensrecept
Freeform Consruction
Loughborough University, Storbritannien

kg/m3

Ballast
0-2 mm

1241

Cement 579
Flygaska 165
Silikastoft 83
SP 1% -

Retarder  0.5 % -
Fibrer (12mm) 1.2 
Vatten 232

Munstycke ø 9 mm 
Ballast/bindemedel: 60/40
Vbt: 0.26
Vct: 0.37
Tryckhållfasthet: 107 MPa
Böjdraghållfasthet: 11 MPa
Densitet: 2250 kg/m3
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2.2  Betongens beståndsdelar
För att kunna utforska den fulla potentialen av denna 
nya fabrikationsmetod måste betongmaterialets 
egenskaper utvecklas i samband med teknologin 
själv. Den största utmaningen är således att utveckla 
betongblandningar som uppvisar en god balans 
mellan arbetbarhet och konsistens. För detta är det 
nödvändigt att ha god kunskap om betongens inne-
håll, dess egenskaper och effekterna av respektive 
ingrediens och tillsatsmedel. Litteraturstudien har 
bidragit till en djupare insikt runt ämnet.

Betong är uppbyggt av cement, vatten, ballast och 
tillsatsmedel. Ballast är ett begrepp för bergartsmate-
rial avsett för betongtillverkning, det kan vara olika 
typer av sand, grus, sten och filler. Tillsatsmedel 
används för att förbättra betongens egenskaper; 
skapa en längre öppethållandetid, reducera vatten-
mängden, skapa självkompakterande betong m.m.

2.2.1  Cement
Det finns olika typer av cement. I Sverige gäller 
standarden SS-EN 197–1 för olika cementtyper. 

- CEM I Portlandcement
- CEM II Portland-kompositcement
- CEM III Slaggcement

Cement är ett bindemedel i pulverform som hydrau-
liskt reagerar med vatten och bildar en massa som 
är beständig mot vatten. Den absolut vanligaste 
cementsorten i Sverige benämns standard port-
landcement. I Sverige delas upp cement i klasserna 
standard (Std), snabbt hårdnade (SH), långsamt 
hårdnade (LH) men har ingen direkt koppling till 
några krav. Anläggningscement är anpassat för att 
användas i medelgrova till grova konstruktionen som 
dessutom har långsam värmeutveckling (Burström, 
2006).

2.2.2  Vatten
Vatten som används i betongtillverkning måste upp-
fylla vissa kvalitetskrav. En tumregel är att vattnet 
är drickbart. En bristfällig kvalitet på vatten kan 

försämra betongens egenskaper. Vatten med hög halt 
av salter bör inte användas. Vid enklare betongarbete 
tillåts att använda vatten från Östersjön. Cement och 
vatten bildar cementlim eller cementpasta. Förhål-
lande mellan mängd vatten och cement kallas ”vat-
tencementtalet” och förkortas vct. Proportioner 
mellan vatten och cement påverkar egenskaper av 
cementpastan (Burström, 2006).

Förhållande mellan mängd vatten, cement och till-
satsmaterial kallas ”vattenbindemedelstalet” och för-
kortas vbt.

10

01 Cement, typ A

02 Flygaska
03 Silikastoft
04 Kalk

05 Ballast (B95)
06 Ballast (B20)
07 Ballast (B15)
08 Ballast (natur 0-4mm)
09 Ballast (kross 0-4mm)

10 Fibrer (glasfibrer 12mm)
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2.2.3  Ballast
Ballast är en benämning på bergartsmaterial som 
används vid betongtillverkning. Till vanlig betong 
används naturliga bergarter som kan användas direkt 
ur grustag eller krossas före användning. De flesta 
bergarter i Sverige kan användas vid betongtill-
verkning. Ballasten uppdelas olika beroende på 
kornstorleken, sten (> 4 mm), fingrus (<8 mm), sand 
(<4 mm), eller filler (<0,125 mm). Sten har olika 
form. Det finns makadam som är krossat material 
med kantig form och singel som är okrossat material 
med rundad form (Burström, 2006).

2.2.4 Tillsatsmaterial 
Användningen av olika tillsatsmaterial förbättrar 
vissa betongegenskaper.  Vanligaste tillsatsmaterial 
är silikastoft, flygaska och mald granulerad masug-
nsslagg. Det mest använda tillsatsmaterial i Sverige 
är silikastoft. 

Flygaska
Flygaska består till största delen av aluminiumsi-
likatglas och är en restprodukt från värmeverk och 
kolpulvereldade kraftverk. Ett mått på flygaskans 
reaktivitet beror på andelen glashalten som är vanli-
gast mellan 60 och 90%. Den kemiska sammansätt-
ningen kan ha stor variation (Burström, 2006). 
Inblandningen av flygaska i betong gör att stabilitet, 
pumpbarhet och arbetbarhet förbättras.  Flygaska 
fördröjer betongens tillstyvnande och minskar 
vattenseparationen. Tillstyvnandet fördröjs ytterli-

gare när samtidigt vattenreducerande tillsatsmedel 
används (Johansson, et al., 1994).

Silikastoft
Vid tillverkning av legeringsämnen till stål erhålls 
en restprodukt som kallas silikastoft. Silikastoft 
består av amorf(glasig) kiseldioxid och är ett reak-
tivt puzzolant material som bidrar till att förbättra 
betongens stabilitet och sammanhållning. I praktiken 
ökar vattenbehovet och för att silikastoftets positiva 
effekt skall kunna utnyttjas bör vattenreducerande 
tillsatsmedel eller flyttillsatser användas. Mängden 
av silikastoft beräknas på cementvikten och vanligen 
är mellan 4 och 10 % (Burström, 2006).

Kalk
Ballast mindre än 0,125 mm kallas filler. Fillerhalten 
påverkar sammanhållning, krympning, vattensepara-
tion och lufthalt i den färska betongen. Filler ersätter 

en del av cement i betong och ger en mer stabil 
betongkvalitet. Mindre cementinnehållet ger lägre 
miljöpåverkan (Johansson, et al., 1994). Tillsats av 
filler ger bättre homogenitet och styrka på cement-
pasta samtidigt reologi förbättras. Superplasticerare 
bör användas med filler för att öka betongens rör-
lighet (CBI nytt, 2001). 

2.2.5 Tillsatsmedel
Tillsatsmedel används för att modifiera egenskaper 
hos betong. Olika tillsatsmedel ger olika effekter på 
både den färska och hårdnade tillståndet. Klassifice-
ringen sker efter de effekter som de har på betongen 
(Burström 2006). Mängden av tillsatsmedel kan 
variera beroende på fabrikat (Johansson, et al., 
1994).

Vattenreducerande
Vattenreducerande tillsatsmedel kallas även plasti-
cerande medel vilket gör att friktionen mellan beton-
gens fasta partiklar minskar. Vid oförändrad cemen-
thalt ökar arbetbarhet, hållfasthet och vattenbehovet 
minskar när vattenreducerande tillsatsmedel används 
(Burström, 2006).

Flyttillsatsmedel
Den vanligaste typen av tillsatsmedel som används 
i betongtillverkning är flyttillsatsmedel. Flyttillsats-
medel har en kraftig effekt på betongens konsistens 
och vattenbehovet minskar med 10–30%. Lägre vat-
tenhalt medför en reduktion vid krympningen samti-
digt ökar hållfastheten (Burström, 2006).

Retarderande
Vid användning av retarder fördröjs betongens 
tillstyvnade och tiden för hållfasthetutvecklingen 
förskjuts. Retarder fördröjer tillstyvnad start så att 
betongen förblir bearbetbar under längde tid och 
tiden för betongens arbetbarhet ökar (Johansson, et 
al., 1994).

2.2.6 Fibrer
Oarmerad betong har en begränsad draghållfasthet 
och kan användas i tryckta konstruktioner, t.ex. 
enkla valvkonstruktioner, korta pelare. De vanligaste 
material som används för fibertillverkning är stål, 
glas, polymer, cellulosa (Johansson, et al., 1994). 
Genom tillsättning av fibermaterial kan formbarhet 
och draghållfastheten förbättras. Fibermaterial bör 
tillsättas direkt under blandningsprocessen för att 
fördela armeringen jämt i betong (Sika Produkt-
beskrivning). Fibermängd påverkar även konsist-
ensen, byggbarhet och arbetbarhet i den färska 
blandningen.   

Fig. 1 Ballastbeteckningar (Carlsson, 1996)

Fig 2 Klassificering av olika hydrauliska och puzzolanska 
material (Bergström, 1993).
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2.3  Materialegenskaper
Inom reologi – läran om materiens deformations- 
och flytegenskaper – har betongs reologi specifikt 
och göra med mätning och kvantifiering av egen-
skaperna hos färsk betong. Motståndet i en fluid 
att flyta, känd som viskositet, var först definierad 
av Isaac Newton som relationen mellan tillförd 
kraft och motverkande interna krafter till deforma-
tion orsakad av friktion på molekylär nivå. New-
tonska fluider, såsom vatten, flyter lätt och flöde-
shastigheten är proportionerlig till skjuvspänning 
på grund av interna strukturer uppbyggda av små 
molekyler. Däremot är betong klassificerad som en 
icke-newtonsk fluid då tillföring av energi krävs för 
att påbörja flytning. I praktiska termer innebär detta 
att betong inte alltid jämnar ut sig själv när den hälls 
i en form vilket beror på dess egenskap att bära upp 
en del av pålastningen utan att börja flöda. 
 
Betong har flytegenskaper av en hög koncentrerad 
suspension. Dock så är betongens reologiska 
beteende, till skillnad från vatten, oförutsägbar. 
Materialets fluida beteende är orsakad av komplexa 
samspel av krafter, både kemiska och mekaniska, 
mellan olika storlekar av kolloida partiklar som 
sträcker sig från 1 μm cementpartiklar till grov bal-
last med en diameter över 5 mm. Betongens flödes-
beteende är till och med mer komplext på grund av 
betongens tidsberoendeegenskaper; en minskning 
av viskositet sker över tiden då tillfälliga bindningar 
som befinner sig mellan partiklarna. Detta, så kallad 
tixotropisk process, är delvis omvändbar genom att 
tillsätta skjuvspänning medan betongen fortfarande 
är färsk, vilket är anledningen varför betongbilar 
måste konstant hålla betongen i rörelse. 

Långt innan början av en vetenskaplig förståelse av 
betongens reologiska egenskaper användes termer 
såsom arbetbarhet, flytbarhet och konsistens för att 
beskriva beteendet hos färsk betong ute i fält (Fer-
raris, 1999). Dessa beskrivande termer saknar direkt 
koppling med mätbara fysiska parametrar, såsom 
viskositet och skjuvspänning, och förblev en per-
sonlig uppfattning snarare än fysiska egenskaper av 

materialet själv. Tattersall definierar skillnaderna 
mellan förklarande och mätbara (kvantifierbara) 
termer som kvalitativa och kvantitativa fundamen-
tala egenskaper hos färsk betong (Tattersall, 2003). 
Enligt Tattersall, kan en sann förståelse för beton-
gens reologiska beteende endast vara baserad på 
kvantitativa fundamentala egenskaper, alla andra 
termer ska överges till fördel av fysiskt mätbara 
parametrar. 

Färsk betong karaktäriseras med egenskaper som 
arbetbarhet, konsistens och byggbarhet medan 
hårdnat betong bedöms utifrån dess krympning, try-
ckhållfasthet och böjdraghållfasthet.

2.3.1  Arbetbarhet
Arbetbarhet för konventionell betong innefattar dess 
potential att fylla former och omsluta armerings-
stänger samt dess förmåga att förbli homogen under 
blandning, transport och gjutning. Definitionen för 
arbetbarhet hos betong avsedda för additiva till-
verkningsmetoder grundar sig på huruvida pumpbar 
betongmassan är - betongen skall vara flytande 
nog för att kunna extruderas. Vid extrudering skall 
betongmassan vara styv nog för att behålla sin form 
vid pålastning av ytterligare lager (Burström, 2009).

De främsta faktorerna som påverkar arbetbarheten 
är betongens beståndsdelar; cementhalt, vattenhalt, 
ballastgradering, ballastens finmaterialhalt och korn-
form, tillsatsmedel och tillsatsmaterial (Burström, 
2009). Bedömning av en betongmassas arbetbarhet 
saknar metoder och görs okulärt, däremot kan mät-
ning av betongmassans konsistens utföras, som 
bidrar till uppfattningen av dess arbetbarhet.

2.3.2  Konsistens
Konsistens beskriver cementpastans förmåga att 
flöda och mäts med storheter som elasticitet, visko-
sitet, flytgränser m.m. Dessa egenskaper definierar 
materialets reologi – läran om materiens deforma-
tions- och flytegenskaper (Johansson, et al., 1994).
Färsk betongs konsistens bedöms oftast genom sätt-
mått. Sättmåttet fås med hjälp av en sättkon som 

fylls med betong på ett plant underlag, sättkonen 
lyfts sedan av. Betongkonen sjunker ihop och dess 
utbredning på underlaget registreras (Burström, 
2009).

2.3.3  Byggbarhet
Konventionell betong har inget krav på byggbarhet 
då färsk betong betraktas som en fluid vars uppgift 
är att fylla en form. Betongen som används för 
additiva tillverkningsprocesser skall vara tillräckligt 
styv för att bära upp nästkommande lager utan stor 
deformation. Definitionen för byggbarhet gällande 
betong anpassad för additiva tillverkningsprocesser 
är därmed dess förmåga att stapla skikt utan för stor 
deformation för respektive lager. 

2.3.4  Krympning
När nygjuten betong utsätts för uttorkning uppstår 
plastisk krympning, plastisk krympning syftar på 
betongens deformation innan den har hårdnat. Dess 
orsak anses bero på kapillärkrafter i betongytan. 
När betongen torkar bildas krökta vattenytor, 
menisker, i kapillärporerna som skapar ett kapillärt 
undertryck och får partiklarna att närma sig, vilket 
leder till krympningen. Plastisk krympning kan 
orsaka sprickor; plastiska krympsprickor eller tork-
sprickor, som ökar i takt med vattenavdunstningen 
(Johansson, et al., 1994). Vattenavdunstningen 
beror på den omgivande luftens temperatur, relativa 
fuktighet och vindhastighet samt temperaturen hos 
betongen (Neville & Brooks, 1990).
 
Krympning uppstår också vid karbonatisering och 
hydratisering av betongen, dessa krympningar är 
däremot minimala relativt till den plastiska krymp-
ningen (Neville & Brooks, 1990).

2.3.5 Tryckhållfasthet
Tryckhållfasthet har anknytning till betydande egen-
skaper såsom beständighet och täthet, och ger därför 
en god uppfattning av betongens kvalitéer. På grund 
av detta är tryckhållfastheten den mest provade 
egenskapen hos betong. Betongens tryckhållfasthet 
erhålls genom att pröva två typer av provkroppar; 

kuber med 150 mm sidlängd och cylindrar med dia-
metern 150 mm och höjden 300 mm. Därav anges 
tryckhållfastheten som kubhållfasthet och cylinder-
hållfasthet. Cylinderhållfastheten blir cirka 80 – 90 
% av kubhållfastheten (Burström, 2009).

Ett lågt vattencementtal ger en hög tryckhållfasthet, 
den blir därav helt beroende av cementpastans håll-
fasthet (Burström, 2009).

Under projektet undersöktes tryckhållfastheten hos 
rektangulära prismor av storleken 40 x 40 x 160 mm 
(B x H x L). Detta gjordes då fokus låg på den färska 
betongens kvalitéer, de mindre provkroppar kräver 
mindre mängd betong vilket effektiviserar arbetet då 
fler betongblandningar kan tas fram.

Konventionell och högpresterande betongs tryck-
hållfasthet är 15 – 80 MPa respektive 80 – 150 MPa 
(Johansson, et al., 1994).

2.3.6  Böjdraghållfasthet
Att utföra dragprov hos ett sprött material som 
betong är svårt då dess struktur försvagas när det 
fästs i en provningmaskin, vilket leder till felaktigt 
resultat. På grund av detta utförs böjprov för betong 
där provkroppen utsätts för böjning. Resultatet kan 
teoretiskt beräknas om till draghållfasthet, däremot 
representerar det inte den verkliga draghållfastheten 
och kallas därför böjdraghållfasthet. Betongs böjd-
raghållfasthet är cirka 50 % högre än dess draghåll-
fasthet. Böjprov går till genom att en provkropp pla-
ceras på två stöd varvid ett tryck appliceras i mitten 
tills brott uppstår (Burström, 2009).

Konventionell och högpresterande betongs böjdrag-
hållfasthet är 2–8 MPa respektive 12 MPa och mer 
(Johansson, et al., 1994).
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BLANDNING HANTERING PLACERING
3. God printbarhet

- Hög plastisk viskositet 
2. God pumpbarhet

6-60 min 
(Öppentid)

1) Blandbarhet (blanda)

Blandningen av de olika ingredien-
serna skall producera en homogen 
och jämn mix. En mindre blandbar 
betong kräver mer tid att produ-
cera en homogen och enhetlig 
blandning.

0-6 min

3.1  Prestandakrav [färsk betong] 

Extruderingsprocessen involverar att blanda, pumpa, 
extrudera, placera och stapla betongen. Därför måste 
materialet motsvara olika prestandakrav i olika 
moment under utskrivningsprocessen.

Dessa inkluderar:

1) Blandbarhet (blanda) 
2) Pumpbarhet (hantering) 
3) Printbarhet (placering)

4) Byggbarhet (stapling)

1. God 
blandbarhet

färsk betong, tidslinje

3.Metod 

INTIAL TILLSTYVNAD
1. God byggbarhet
- God vidhäftning

- Hög plastisk viskositet
- Hög sträckgräns

60 min - 7 h

2) Pumpbarhet (hantering)

Betongen bör ha hög pumpbarhet. 
Pumpningsprocessen kommer 
vara kontrollerad av en peris-
taltisk pump (slangpump) där 
betongblandningen blir inmatad 
i pumpen genom en konformad 
tratt. Pumphastigheten är varierbar 
och styrs av G-koden som i sin 
tur styrs av en CNC-enhet. Bland-
ningen skall vara tillräckligt stabil 
för att inte separeras då den utsätts 
för pumpens krafter. Tendensen 
för blödning bör minimeras.

3) Printbarhet (placering)

Under extruderingsmomentet vid 
munstycket bör betongen ha hög 
arbetbarhet och sättmåttet skall 
stanna inom acceptabla para-
metrar (hög plastisk viskositet). 
Betongen måste ha minimala 
luftporer då ingen konsolidering 
(vibrering) kommer äga rum före 
härdningsprocessen.

4) Byggbarhet (Stapling)

Hög byggbarhet refererar till den 
snabba förstyvningen och kan 
hänföras till betongens tixotropa 
egenskaper (hög sträckgräns). 
Betongen är fortfarande fuktig 
under denna fas och tillför en god 
vidhäftning mellan lagren. Den 
tillfälliga tixotropa strukturen som 
bygger upp insidan av materialet 
ger tillräcklig stabilitet för ytterli-
gare lager att stapla utan uppkom-
sten av deformation.
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3.2.1  Blandningsprocess
Majoriteten av betongblandningarna skapades i 
en mindre blandare av märket Hobart N-50 där 
volymen av blandningarna var 0,5 liter eller 1 liter. 
Betongblandning 8F, 22A, 22B och 22C gjordes i en 
Hobart 5-liters blandare.
 
Det är essentiellt att blandningsprocessen är det-
samma för samtliga betongblandningar; 

1. Tillsätt de torra materialen och rör om i 5 
sekunder.

2. Tillsätt allt vatten som innehåller tillsats-
medel under 10 sekunder medan hastigheten 
på Hobart N-50 är inställd på 1.

3. Hastighet 1 i 30 sekunder.

4. Hastighet 2 i 60 sekunder.

5. Rör om blandningen för hand (med sked eller 
dylikt) i 90 sekunder.

6. Hastighet 2 i 30 sekunder.

Totalt blandas betongen i cirka 4 minuter innan den 
granskas och bedöms ifall den är godtycklig. Om 
blandningen kräver att blandas mer;

1. Hastighet 2 i 60 sekunder.

2. Rör om blandningen för hand i 30 sekunder.

3. Repetera steg 1 och 2 tills blandningen blivit 
homogen.

Orsaker till att betongblandningen kräver mer 
omrörning kan bero på:

· Att den anses vara för styv, vilket kräver till-
lägg av flyttillsatsmedel eller vatten.

· Att den anses vara för flytlig, vilket kan 
åtgärdas till viss grad av att tillägga 
fiberarmering.

· De kemiska bindningarna mellan flytmedlet/
retarder och övriga beståndsdelar har inte 
utspelat sig fullt ut.

3.2.2  Lagring av provkroppar
Prover som lagrades i ett rum med vanliga förhål-
landen gjordes i syfte för representera en vanlig 
arbetsmiljö där betongen kommer användas. Plast 
täcktes över i syfte för att undvika snabb avdunst-
ning som kan leda till plastisk sprickbildning 
(Johansson, et al., 1994).

- Normprismor för tryckhållfasthet vart täckta 
med plast och lagrade 1 dygn, därefter förva-
rades de i klimatkammare med 100 % relativ 
fuktighet och temperaturen 20oC. 

- Krympprismorna vart täckta med plast och 
förvarades i ett rum med vanliga förhål-
landen under 3 dygn. 

- Provkropparna för vidhäftningstestet lag-
rades i 7 dygn.

CBI fuktrum CBI reologilabbet

CBI reologilabbet

Blandningsstation

3.2 Testmetoder
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sättmått [med Hägermannkon]
3.2.3

OMFATTNING
Minisättprovet beskriver den färska betongens reolo-
giska egenskaper med hjälp av utbredningsmått.
Utbredningsmått avser diametern på betongprovet. 
Utbredningsmåttet noteras vid tre tillfällen, när 
konen av betong erhålls, efter fem stötar till plattan 
som konen är placerad på och efter ytterligare fem 
stötar. 
Testmetoden är skapad för betong vars reologiska 
egenskaper efterliknar de som krävs för additiva 
tillverkningsmetoder. 

NORMATIVA HÄNVISNINGAR
Detta är en anpassning av standardiserad flytmåttest.  
För flytmåttest se; 
SS-EN 12350–5: Utbredningsmått (Flow Table Test)
SS-EN 12350–2: Sättmått (Slump test)

PRINCIPER
Minisättprovet beskriver den färska betongens reo-
logiska egenskaper genom att studera dess utflytning 
på en platta som utsätts för stötar.  

UTRUSTNING
Fallbord, bestående av rörlig cirkulär platta med 
diametern 250 mm och en stabil underdel med fot-
stöd på vilket plattan faller på.
En mässingsplåt täcker plattans övre ytskikt, på 
vilket den färska betongen placeras. Mässing tål 
cementpasta och är ej rostbenägen. Den rörliga 
plattan är markerad med en mittcirkel med diame-
tern 100 mm samt stödlinjer som går tvärs över 
plattan. 

Plattans fallhöjd är 11 mm. Fallet åstadkoms genom 
vevning av handtaget, upphöjningen av plattan sker 
utan ryck och kan falla fritt tillbaks.
Form för provkropp (Hägermann kon), gjord av 
mässing, med formen av en kluven kon vars inner-
mått är:

Diameter vid toppen: 70 mm
Diameter vid basen: 100 mm
Höjd:   60 mm

Formens topp har grepp för att underlätta lyftet. 

UTFÖRANDE
Formen placeras på den cirkulära plattans mitt, 
betong hälls i efter ± 15 minuter från att betongens 
innehåll blandas. 
Formen avlägsnas därefter från plattan varav den 
färska betongens utbredningsmått noteras. Fem 
stötar appliceras till plattan genom att göra fem 
vevar med handtaget. Utbredningsmåttet noteras, 
sedan tillförs ytterligare fem stötar varav utbred-
ningsmåttet registreras.
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stapeltest3.2.4

OMFATTNING
Stapelbarhetstestet demonstrerar den färska beton-
gens potential att stapla på lager i förhållande till hur 
formstabiliteten påverkas. En god stapelbarhet är 
avgörande ifall blandningen är användbar. 

NORMATIVA HÄNVISNINGAR
Stapelbarhettestet är fullt anpassad efter betong för 
additiva tillverkningsmetoder och har ingen jäm-
förbar standardiserad metod. 

PRINCIPER
Stapelbarhettestet visar betongblandningens förmåga 
att stapla på skikt genom att extrahera en slinga för 
att sedan tillägga ytterligare lager på betongslingan. 

UTRUSTNING
Stacktester, gjord i trä med formen av en rektangel 
vars mått är 300 x 500 mm (B x L). Applicerings-
ytan är 150 x 250 mm (B x L). På appliceringsytan 
har ett 2 mm rutnät svetsats för att underlätta avläs-
ning av lagerutbredning. Vid respektive ände av 
appliceringsytan befinner sig en avtagbar vägg med 
måtten 80 x 150 mm (B x L) vars syfte är att hindra 
utflytning vid kortsidorna för att representera ett 
verkligt fall.
Pumppistol, av modellen Milwaukee M12 PCG.
Cylinderform, till pumppistolen, i metall som tål 
cementpasta samt är ej rostbenägen, med längden 
380 mm och innerdiametern 55 mm.
Cirkulärt munstycke, i plast med innerdiametern 
25 mm.

UTFÖRANDE
Pumppistolen fylls efter ±20 minuter efter initiala 
blandning. En slinga av betong extraheras på app-
liceringsytan, vid kontakt av avskiljningsvägg höjs 
munstycket och ett nytt lager adderas till det tidi-
gare. Processen fortsätter tills betongblandningen är 
slut. Pumppistolens kraftinställning är på 6 och has-
tigheten ±50 mm/s. 

PROVNINGSRESULTAT
Resultatet bedöms okulärt, dels med hjälp av 
avläsningsrutnät. 

PRECISION
Att uppnå en konstant hastighet och applicera lagren 
direkt över tidigare skikt är svårt att uppnå då allt 
görs för hand. Testmetoden skall ge en överblicks-
bild för betongmaterialets potential för stapling. 
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vidhäftning3.2.5

OMFATTNING
I vidhäftningstestet undersöks adhesion mellan två 
betongskikt, vilket skall föreställa skikt som skapas 
vid 3D-skrivning av betong. Mätningarna sker med 
en portabel vidhäftningsmätare, vilket vanligtvis 
används ute på fält på grund av dess storlek samt att 
resultat ges direkt som indikerar om betongprovet 
bör undersökas vidare. 

PRINCIPER
Testmetoden mäter vidhäftningen mellan betong-
skikten genom att använda en vidhäftningsmätare 
som visar kraften i Newton den drar isär skikten. 

UTRUSTNING
Vidhäftningsmätare, från Testing av modellen 
Pull-off adhesion tester 10 kN, med tillhörande vat-
tenpass, stålpuckar, stålplatta och dess klossar.
Fem former för provkroppar, gjorda av plast, med 
formen av en cylinder som är avtagbar på hälften. 
Formens höjd är 50 mm och innerdiameter 46 mm. 
Formolja, som smörjs på insidan av formerna innan 
betong läggs i. 
Epoxilim, för att fästa provkroppar i grundplatta 
samt till stålpuck.

PROVTAGNING
Formernas insida smörjs med formolja, därefter fylls 
de till hälften med betong efter ± 20 minuter från 
att betongen började blandas. På intervaller av 10 
minuter fylls resterande tomrum i formen hos res-
pektive prov. Proverna lossas från sina former efter 
ett dygn. De placeras i vatten i cirka 10 minuter och 
rengörs. 

UTFÖRANDE
Proverna skall undersökas efter 7 dygn. Provernas 
kontaktytor rengörs med aceton. De läggs på en 
grundplatta varav de stadgas av epoxilim. En puck 
av stål fästs på toppen av provkroppen med hjälp 
av epoxilim. Limmet kräver en tidsperiod av ± 25 
minuter för att torka, därefter fästs dragklon hos 
vidhäftningsmaskinen med pucken. Maskinen är 
placerad på en stålplatta med en cirkulär öppning i 
mitten där provkroppen är positionerad. Stålplattan 
hålls upp med hjälp av två rektangulära klossar. 
Anordningen regleras horisontellt med ett vattenpass 
med precision 0,1 mm/m.
Efter utförd mätning flyttas anordningen till nästa 
provkropp och processen repeterar sig tills samtliga 
prover är undersökta.

PROVNINGSRESULTAT
Vidhäftningsmaskinen ger ett resultat som baserar på 
att provkroppen har en diameter på 50 mm. Resul-
tatet måste räknas om och utgå från att provkroppen 
har en diameter på 46 mm.
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krympning3.2.6

OMFATTNING
I vidhäftningstestet undersöks adhesion mellan två 
betongskikt, vilket skall föreställa skikt som skapas 
vid 3D-skrivning av betong. Mätningarna sker med 
en portabel vidhäftningsmätare, vilket vanligtvis 
används ute på fält på grund av dess storlek samt att 
resultat ges direkt som indikerar om betongprovet 
bör undersökas vidare. 

PRINCIPER
Testmetoden mäter vidhäftningen mellan betong-
skikten genom att använda en vidhäftningsmätare 
som visar kraften i Newton den drar isär skikten. 

UTRUSTNING
Vidhäftningsmätare, från Testing av modellen 
Pull-off adhesion tester 10 kN, med tillhörande vat-
tenpass, stålpuckar, stålplatta och dess klossar.
Fem former för provkroppar, gjorda av plast, med 
formen av en cylinder som är avtagbar på hälften. 
Formens höjd är 50 mm och innerdiameter 46 mm. 
Formolja, som smörjs på insidan av formerna innan 
betong läggs i. 
Epoxilim, för att fästa provkroppar i grundplatta 
samt till stålpuck.

PROVTAGNING
Formernas insida smörjs med formolja, därefter fylls 
de till hälften med betong efter ± 20 minuter från 
att betongen började blandas. På intervaller av 10 
minuter fylls resterande tomrum i formen hos res-
pektive prov. Proverna lossas från sina former efter 
ett dygn. De placeras i vatten i cirka 10 minuter och 
rengörs. 

UTFÖRANDE
Proverna skall undersökas efter 7 dygn. Provernas 
kontaktytor rengörs med aceton. De läggs på en 
grundplatta varav de stadgas av epoxilim. En puck 
av stål fästs på toppen av provkroppen med hjälp 
av epoxilim. Limmet kräver en tidsperiod av ± 25 
minuter för att torka, därefter fästs dragklon hos 
vidhäftningsmaskinen med pucken. Maskinen är 
placerad på en stålplatta med en cirkulär öppning i 
mitten där provkroppen är positionerad. Stålplattan 
hålls upp med hjälp av två rektangulära klossar. 
Anordningen regleras horisontellt med ett vattenpass 
med precision 0,1 mm/m.
Efter utförd mätning flyttas anordningen till nästa 
provkropp och processen repeterar sig tills samtliga 
prover är undersökta.

PROVNINGSRESULTAT
Vidhäftningsmaskinen ger ett resultat som baserar på 
att provkroppen har en diameter på 50 mm. Resul-
tatet måste räknas om och utgå från att provkroppen 
har en diameter på 46 mm.
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tryckhållfasthet3.2.7

OMFATTNING
Testmetoden mäter tryckhållfastheten hos prov-
kroppar av hårdnad betong.

Normativa hänvisningar
SS-EN 196–1 Cement – Provning – Del 1: Bestäm-
ning av hållfasthet
SS-EN 12390–3, Provning av hårdnad betong – Del 
3: Tryckhållfasthet på provkroppar
SS-EN 12390–4, Provning av hårdnad betong – Del 
4: Tryckhållfasthet – Fordringar på tryckpressar

PRINCIPER
Provkroppar av hårdnad betong belastas i en tryck-
press i enlighet med SS-EN 12390–4 tills brott 
uppnås. Lasten som tillfördes provkroppen noteras 
och tryckhållfastheten kan tas fram. 

UTRUSTNING
Tryckpress, som uppfyller kraven i SS-EN 
12390–4. Tryckpressen är av märket MTS och 
modellen 315.03s.

PROVTAGNING
Färsk betong fyller tre normprismor med dimen-
sionen 40 x 40 x 160 mm (B x H x L). Normpris-
morna följer kraven som ställs i SS EN 196–1. Pris-
morna skall undersökas efter 1 dygn, 7 dygn och 28 
dygn.

UTFÖRANDE
De tryckytor som provkroppen kommer i kontakt 
med skall vara fri från lösa sandkorn eller annat 
material. 
Mellan provkroppen och pressens plattor skall 
endast distansstycken eller hjälpplattor användas (se 
SS-EN 12390–4).
Provkubens vikt samt dimensioner registreras.
Provkuben placeras med gjutsidan fri från tryckytor. 
Provkuben centreras i förhållande till den undre 
tryckplattan.
En konstant belastningshastighet sker fram tills att 
provkroppen spricker (se SS-EN 12390–3). Prov-
kroppen avlägsnas och den andra halvan av prov-
kroppen placeras och undersöks i tryckpressen. 

PROVNINGSRESULTAT
Resultaten ges i N och räknas om till MPa enligt:

F
π  x  r2

=  MPa (N/mm2)
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böjdraghållfasthet3.2.8

OMFATTNING
Testmetoden mäter böjdraghållfastheten hos en 
provkropp av hårdnad betong.

NORMATIVA HÄNVISNINGAR
SS-EN 196–1 Cement – Provning – Del 1: Bestäm-
ning av hållfasthet
SS-EN 12390–4, Provning av hårdnad betong – Del 
4: Tryckhållfasthet – Fordringar på tryckpressar
SS-EN 12390–5, Provning av hårdnad betong – Del 
5: Böjdraghållfasthet hos provkroppar

PRINCIPER
Provkroppar av hårdnad betong böjs i en univer-
salprovningsmaskin som uppfyller kraven i SS-EN 
12390–4 tills brott uppnås. Kraften som krävs för 
brott registreras och böjdraghållfastheten beräknas 
fram.

UTRUSTNING
Universalprovningsmaskin, av märkets MTS och 
modellen 311.21s.

PROVTAGNING
Färsk betong fyller en normprisma med dimensionen 
40 x 40 x 160 mm (B x H x L). Normprismorna 
följer kraven som ställs i SS-EN 196–1. Prisman 
skall undersökas efter 7 dygn och 28 dygn.

UTFÖRANDE
Provprismans vikt samt dimensioner registreras.
Provkroppen placeras i universalprovningsmaskinen 
där en konstant belastningshastighet sker fram tills 
att provkroppen spricker (se SS-EN 12390–3).
Provkroppen avlägsnas och resultatet registreras.

PROVNINGSRESULTAT
Resultatet ges i kN och räknas om till MPa.ån att 
provkroppen har en diameter på 46 mm.
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4.Resultat

Blandning Ålder: 1 
dygn

Ålder: 7 
dygn

Ålder: 28 
dygn

Tryckh. 
(MPa)

Tryckh. 
(MPa)

Tryckh. 
(MPa)

8F 27,3 56,9
9 - 64,75 76,8

9N 31,6 60,75 81,7
10 - - 72,6
12 31,8 49,3 68,9
13 25,8 56,5 92,5
14 33,3 59,2 75,2
15 43 62,4

16C 29,4 57,1
17 - 60
19 - 60,5

22B - 57,5
22C - 48,1

Blandning Ålder Last N Böjdragh. 
MPa

V8F 8 dygn 2976 7
V9N 28 dygn 3391 7,9
V13 28 dygn 4069 9,5
V15 7 dygn 4547 10,7

V16C 7 dygn 3383 7,9
V17 6 dygn 3742 8,8

V19 fiber 6 dygn 4626 10,8

4.1  Tryckhållfasthet 4.2  Böjdraghållfasthet

Receptnamn: 8F Ålder: 8 dygn Diameter: 46 mm
N MPa

Prov efter 10 min 2468 1,49
Prov efter 20 min 1507 0,91
Prov efter 30 min 967 0,58
Prov efter 40 min 1227 0,74
Prov efter 50 min 1448 0,87

Receptnamn: 12 Ålder: 10 dygn Diameter: 46 mm
N MPa

Prov efter 10 min 1260 0,76
Prov efter 20 min 1398 0,84
Prov efter 30 min 825 0,50
Prov efter 40 min 883 0,53
Prov efter 50 min 732 0,44

Receptnamn: 13 Ålder: 7 dygn Diameter: 46 mm
N MPa

Prov efter 10 min 2360 1,42
Prov efter 20 min 1898 1,14
Prov efter 30 min 1046 0,63
Prov efter 40 min 1799 1,08
Prov efter 50 min 742 0,45

Receptnamn: 14 Ålder: 8 dygn Diametr: 46 mm
N MPa

Prov efter 10 min 1777 1,07
Prov efter 20 min 1119 0,67
Prov efter 30 min 1018 0,61
Prov efter 40 min 472 0,28
Prov efter 50 min 1043 0,63

4.3  Vidhäftning
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Blandning 0 stötar 5 stötar 10 stötar
15 14,8 15,5 16,5

16C 13,2 13,9 14,5
17 10,3 11,5 12,8
19 14 15,5 16,5

21B 20,1
22A 11,5 14,3 15,2
22B 11 13 14,5
22C 10 11,5 12

4.5  Sättmått 

Receptnamn  1 dygn 2 dygn

V12 0,092 ‰ 0,045 ‰

V13 0,072 ‰ 0,082 ‰

V14 0,12 ‰ 0,104 ‰

4.4  Krympning
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5.Diskussion & analys
5.1  Potentiella recept
Inom aspekten av god arbetbarhet och byggbarhet 
anses betongblandning 22B och 22C ha hög poten-
tial för vidare utveckling.

Dessa betongblandningar uppnådde godtagbara 
egenskaper och kvalitéer i både kvalitativa- och 
kvantitativa egenskaper.

Efter uppnått satta prestandakrav på färska betongen 
jämförs betongblandningarnas kvantitativa egen-
skaper med konventionell betong samt högpreste-
rande betong
Tryckhållfasthetresultaten är inte fullt representativa 

då de endast utförts efter 7 dygn. Betongens tryck-
hållfasthetsutveckling är cirka 70 % av det slutgiltiga 
värdet efter 7 dygn. (Burström, 2009).  För dessa 
betongblandningar är det inte möjligt att utgå från 
detta då de innehåller flygaska som fördröjer tryck-
hållfasthetutvecklingen (Johansson, et al., 1994). 
Genom analys av tidigare blandningars resultat efter 
28 dygn, kommer tryckhållfastheten med antag-
ligen närma sig det undre kravet för högpresterande 
betong – 80 MPa (Se 4.1 Tryckhållfasthet resultat) 
(Johansson, et al., 1994).

Ballast
Under projektets tidiga stadie användes finsand 
vilket inte har en stor variation av kornstorlek. En 
kombination av olika varianter av finsand användes; 
Baskarp 95, 20 och 15. Då denna typ av ballast är 
mer kostsam och uppstår sällan i byggindustrin 
ändrades ballasttypen till en som används i större 
utsträckning, naturgrus och krossballast. Naturgrus 
och krossballasten siktades ner från en kornstorlek 
på 0–8 mm till 0–4 mm på grund av att få en bättre 
sammanhållen betongblandning och för att undvika 
igentäppning vid extrudering via munstycket.

Flyttillsatsmedel
I de tidiga blandningarna användes Sika 45 som flyt-
tillsatsmedel för att uppnå tillräcklig flytlighet utan 
för stor mängd vatten. Sika 4000 valdes som retarder 
för att skapa en längre öppen förhållandetid. Att 
uppnå en god balans mellan de två tillsatsmedel var 
problematiskt, därför gjordes valet av att använda 
MasterGlenium 51. MasterGlenium 51 är superplas-
ticerande, detta flyttillsatsmedel bidrar till en längre 
öppen förhållandetid samt att en lägre vattenhalt 
krävs. Upptäckten gjordes att olika typer av ballast 

kräver olika mängder 
av superplasticerande 
för likvärdig konsistens 
samt att dess reak-
tionstid kunde variera. 

Blandningsmetoden pågick i cirka 4–5 minuter, 
under projektets slutskede noterades att MasterGle-
nium 51 kräver cirka 8–10 minuter blandning för att 
reagera fullt ut. Till dess var det svårt att få en till-
förlitlig blandning då konsistensen varierade till viss 
grad medan testerna pågick. De tidiga blandningar 
där finsand togs i bruk kan möjligtvis haft större 
potential ifall de blandades tills tillsatsmedlen fått 
sin fulla effekt.

Fiberarmering
Fiber kan användas för att modifiera konsistensen 

hos den färska betongen. Andelen mängd av fiber 
styrdes utifrån produkthänvisningarna vars rekom-
mendation var mellan 0,9–1,5 kg/m3 betong. Om 
blandningen bedömdes att vara för flytlig kunde det 
åtgärdas i viss mån med tillägg av fiberarmering. 
Fiberarmering bidrog till en styvare konsistens, 
detta kunde observeras direkt genom sättmått med 
Hägermannkon. Betongblandning 13, 15 och 19 
innehöll fiberarmering och hade större böjdrag-
hållfasthet än resterande betongblandningar (se 4.2 
Böjdraghållfasthetresultat).

Tillsatsmaterial
Baserat på tryckhållfasthetresultaten ser man hur 
förekomsten av flygaska i en betongblandning 
påverkar tryckhållfasthetsutvecklingen genom en 
fördröjning. Flygaskan påverkar endast hastigheten 
av tryckhållfasthetsutveckling, inte det slutgiltiga 
värdet. På grund av den korta tidsperiod projektet 
pågått har inte fler betongblandningars tryckhåll-
fasthet efter 28 dygn undersökts. Därför kan inga 
pålitliga slutsatser dras angående hur flygaskan 
påverkar tryckhållfastheten under en längre period. 
Enligt litteratur gör flygaskan att tryckhållfasthets-
utvecklingen går långsammare, vilket stämmer 
överens med våra observationer (Johansson, et al., 
1994).

Under projektet användes silikastoft för att få en 
finare och jämn betongblandning. Mängden sili-
kastoft var nästintill densamma i samtliga bland-
ningar förutom blandning V.22A, V.22B och V.22C. 
I de blandningarna med högre silikastoft var sam-
manhållningen i färska betongen bättre.

Miljöaspekter
Krossballastens kantiga geometri leder till att den 
totala ytarean blir större i förhållande till naturgrus, 
därav krävs en högre cementandel för att skapa bind-
ningar. Detta motverkar målet att få en låg cemen-
tandel i syfte för att minska miljöpålastningar. Att 

betong anpassad för additiva tillverkningsmetoder 
kräver mer cement innebär inte att utsläppet av 
CO2 blir högre då inget materialspill förekommer 
– mindre betong krävs i sin helhet. En av de sexton 
miljökvalitetsmål riksdagen har upprättat är God 
bebyggd miljö, där ett av delmålen är att ersätta 
användandet av naturgrus till krossballast (Boverket, 
2007). Ersättning av krossballast med naturgrus är 
därför inte ett alternativ. 

Användningen av additiva tillverkningsmetoder vid 
betongkonstruktion har lägre påverkan på miljön i 
förhållande till konventionell byggteknik. Exem-
pelvis finns möjligheten att använda återvunnet 
material till att skapa betong. WinSun från Kina 
lägger stort fokus på just detta, de välkända 10 bygg-
nader de uppförde på 1 dygn bestod av betong där 
majoriteten av innehållet kom ifrån återvunnet mate-
rial (Blain, 2014). 

Att ersätta cement med vulkanaska är en potentiell 
möjlighet i framtiden (Siddique, 2012). Koldioxidut-
släppen sjunks markant på grund av de höga utsläpp 
som sker vid framställning av cement försvinner. Ett 
hotell i Philipinerna som skapades genom en additiv 
tillverkningsmetod använde sig utav lokal vulka-
naska istället för cement i betongen (Krassenstein, 
2015).

Gjutformar krävs inte vid additiva tillverknings-
metoder vilket betyder att byggnaden inte behövs 
’’byggas två gånger’’. Materialet som går åt till gjut-
formar krävs inte vilket ger lägre miljöpålastningar. 

Det finns ytterligare faktorer som motiverar hur 
additiva tillverkningsmetoder är positiva inom miljö-
aspekter. Till exempel kan transportkedjan förkortas 
mellan betongfabrik och byggplats genom att en 
fabrik som skapar prefabricerade element med en 
3D-printer förs upp i närheten av byggplatsen. 

Satsstorlek: 1 liter Receptnamn: V22B V22C

Material Densitet
 (kg/m3) Labrecept (kg) Labrecept (kg)

Vatten 1000 0,2519 0,2519
Anläggningscement 3100 0,595 0,595
Krossballast 0-4 mm 2650 1,179 1,179
Flygaska 2300 0,1714 0,1714
Silikastoft 2200 0,1152 0,1152
Limus 25 2700   
Anti Crak fiber 12 mm 900 0,005
MasterGlenium 51 1090 0,0075 0,0062

 Tabell 1.1 Grön markering hänvisar till skillnad i recept

V.22B (7 dygn) V.22C (7 dygn) Konventionell 
betong (28 dygn)

Högpresterande 
betong (28 dygn)

Tryckhållfasthet 
(MPa) 57,5 48,1 15 – 80 80-ca 150
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Additiva tillverkningsmetoder med betong utförs 
genom att betong pumpas, skruvas eller trycks ut 
genom ett munstycke och staplas skiktvis enligt ett 
förprogrammerat spår. Placeringen av munstycket 
styrs av en industriell robotarm som rör sig enligt ett 
tredimensionellt koordinatsystem. Detta möjliggör 
för större frihet och komplex formgivning i materi-
aliserandet av digitalt skapta 3D-modeller. En god 
betongblandning för additiv tillverkning kan inte 
enbart utvärderas enligt dess konstruktionsmässiga 
syfte (mekaniska egenskaper), utan måste även 
anpassas för tillverkningsprocessen. Parametrar 
så som munstycksöppningens diameter, längd på 
pumpslang osv. påverkar vilka betongblandningar 
som är användbara. På grund av detta är det i dags-
läget omöjligt att skapa en universell blandning som 
kommer passa alla befintliga system.

De nödvändiga prestandakraven står i vissa fall i 
motsättning till varandra. Till exempelvis:

Fluiditet i systemet  <  >  Styvhet vid extrudering
Arbetbarhet  <  >  Byggbarhet

Lång öppen förhållandetid  <  >  Snabb tillstyvning
  
För att uppnå en betongblandning som uppfyller 
alla de ovannämnda behoven krävs det finjustering 
av tillsatsmedel samt en högre andel cement. Då 
cement är ingrediensen med högst miljöpåverkan var 
ett av de utsatta målen med studien att ersätta den 
med alternativa tillsatsmaterial, som silikastoft, fly-
gaska och kalkstenfiller, till så hög grad som möjligt. 
Tillsatsen av dessa material visade sig ha påverkan 
på både de olika reologiska- och mekaniska egen-
skaperna. Silikastoft bidrog till en mer jämn och 
sammanhållen färsk blandning medans flygaska 
orsakade en mer flytande betong och saktade ner 
tryckhållfasthetsutvecklingen.

6.Slutsats
De utvecklade blandningarna gav en god indikation 
på hög tryckhållfasthet även då de förutses hamna 
under gränsen av högpresterande betong. Tillsatsen 
av glasfiber förbättrade böjdraghållfastheten men 
påverkade inte tryckhållfastheten märkligt. Vid-
häftningstesterna fanns ej ge pålitliga resultat då 
de varierade stort och eftersom de inte jämförbara 
med varandra kan inte en generell slutsats dras. De 
ojämna resultaten kan bero på 

- bristande packningsteknik för andra lagret.
- påverkan av formolja mellan skikten.
- tekniken för att lossa provkroppen från sin 

form.

6.1 Förslag till vidare studier
- Testa användandet av acceleratorer för 

snabbare tillstyvnad av den färska betongen. 
- Försök till att sänka cementandelen 

ytterligare genom tillsättning av andra 
tillsatsmaterial.

- Förbättra deponeringsverktyget för (effekti-
visera extruderingsprocessen).

- Utforska möjligheterna för andra typer av 
armering.

- Vidare utveckling av testmetoder – exem-
pelvis kräver vidhäftningstestet förbättring. 
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Blandning 8 [f]

Receptn: V8f    Satsstorlek: 2 liter

Material
Vikt 
(kg) 

Densitet 
(kg/m3)

Volym 
(m3)

Labrecept 
(kg)

Vatten 234 1000 0,2340 0,468

Anläggningscement 630 3100 0,2032 1, 26 

Ballast B95 1350 2650 0,5094 2,7

Flygaska 180 2300 0,0783 0,36

Silikastoft 90 2200 0,0409 0,18

Limus 25  2700   

Anti Crak fiber 12 mm  900   

MasterGlenium 51 9 1090 0,0083 0,018

vbt vct
Volym 
Pasta

Volym 
Ballast  

0,26 0,3714 52,20% 47,80%  

NOTERINGAR:
Samma recept som V8, men med tillägg av SP.
För lös konsistens. På grund av att tidigare vidhäft-
ningsprov hade visat svaga (och varierande) resultat 
(antagligen för att de var fasta i konsistensen och 
krävde packning för att uppnå god vidhäftning) 
beslutades att utföra vidhäftningsprov på även 
blandning, trots att den inte uppnådde kriterierna för 
extrudering, för att undersöka den potentiella skill-
naden för vidhäftning av blandningar med lös och 
fast konsistens.
Vidhäftning (7 dagar) för blandning 8: 1.06 MPa
Vidhäftning (7dagar) för blandning 8f: 1.49 MPa 
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Blandning 9

Receptnamn: V9    Satsstorlek: 1 liter

Material
Vikt 
(kg) 

Densitet 
(kg/m3)

Volym 
(m3)

Labrecept 
(kg)

Vatten 234 1000 0,2340 0,234

Anläggningscement 630 3100 0,2032 0,63

Ballast B95 1134 2650 0,4279 1,134

Sand 20 175,5 2650 0,0662 0,1755

Sand 15 50,5 2650 0,0191 0,0505

Flygaska 180 2300 0,0783 0,18

Silikastoft 90 2200 0,0409 0,09

Limus 25  2700   

Anti Crak fiber 12 mm  900   

MasterGlenium 51 6 1090 0,0055 0,006

vbt vct
Volym 
Pasta

Volym 
Ballast  

0,26 0,3714 52,00% 48,00%  

NOTERINGAR:
Blandningen ansågs ha bra byggbarhet så därför 
utfördes ett stapeltest (första versionen). På grund av 
testets design kunde ingen deformation avläsas och 
en uppdaterad utformning av stapeltest behövdes.
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Blandning 10

Recept: V10    Satsstorlek: 1 liter

Material
Vikt 
(kg) 

Densitet 
(kg/m3)

Volym 
(m3)

Labrecept 
(kg)

Vatten 234 1000 0,2340 0,234

Anläggningscement 630 3100 0,2032 0,63

Ballast B95 1134 2650 0,4279 1,134

Sand 20 175,5 2650 0,0662 0,1755

Sand 15 50,5 2650 0,0191 0,0505

Flygaska 180 2300 0,0783 0,18

Silikastoft 90 2200 0,0409 0,09

Limus 25  2700   

Anti Crak fiber 12 mm  900   

SIKA 45 6 1090 0,0055 0,006

vbt vct
Volym 
Pasta

Volym 
Ballast  

0,26 0,3714 52,00% 48,00%  

NOTERINGAR:
Samma recept som V9 men med flyttillsatsmedel 
Sika 45 istället för MasterGlenium 51.
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Blandning 11

Recept: V11    Satsstorlek: 0,5 liter

Material
Vikt 
(kg) 

Densitet 
(kg/m3)

Volym 
(m3)

Labrecept 
(kg)

Vatten 234 1000 0,2340 0,117

Anläggningscement 630 3100 0,2032 0,315

Ballast B95 1134 2650 0,4279 0,567

Sand 20 175,5 2650 0,0662 0,08775

Sand 15 50,5 2650 0,0191 0,02525

Flygaska 180 2300 0,0783 0,09

Silikastoft 90 2200 0,0409 0,045

Limus 25  2700   

Anti Crak fiber 12 mm  900   

SIKA 45 7 1090 0,0064 0,0035

SIKA 4000 7 1070 0,0065 0,0035

vbt vct
Volym 
Pasta

Volym 
Ballast  

0,26 0,3714 52,00% 48,00%  

NOTERINGAR:
Samma som V10 men med mindre blandad sats men 
med tillägg av SIKA 4000 (retarder). På grund av för 
fast konsistens så ökning av SIIKA 45 med 0.5g.
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Receptnamn: V12    Satsstorlek: 1 liter

Material
Vikt 
(kg) 

Densitet 
(kg/m3)

Volym 
(m3)

Labrecept 
(kg)

Vatten 234 1000 0,2340 0,234

Anläggningscement 630 3100 0,2032 0,63

Ballast B95 1134 2650 0,4279 1,134

Sand 20 175,5 2650 0,0662 0,1755

Sand 15 50,5 2650 0,0191 0,0505

Flygaska  2300 0,0000  

Silikastoft 90 2200 0,0409 0,09

Limus 25 180 2700 0,0667 0,18

Anti Crak fiber 12 mm  900   

MasterGlenium 51 6 1090 0,0055 0,006

vbt vct
Volym 
Pasta

Volym 
Ballast  

0,26 0,3714 51,50% 48,50%  

Blandning 12

NOTERINGAR:
Samma recept som V9 där flygaskan är utbytt med 
kalk (Limus 25). Lösare konsitens. 
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Blandning 13

Receptnamn: V13    Satsstorlek: 1 liter

Material
Vikt 
(kg) 

Densitet 
(kg/m3)

Volym 
(m3)

Labrecept 
(kg)

Vatten 234 1000 0,2340 0,234

Anläggningscement 630 3100 0,2032 0,63

Ballast B95 1134 2650 0,4279 1,134

Sand 20 175,5 2650 0,0662 0,1755

Sand 15 50,5 2650 0,0191 0,0505

Flygaska 180 2300 0,0783 0,18

Silikastoft 90 2200 0,0409 0,09

Limus 25  2700   

Anti Crak fiber 12 mm 10 900 0,0111 0,01

MasterGlenium 51 6 1090 0,0055 0,006

vbt vct
Volym Pasta

Volym 
Ballast  

0,26 0,3714 52,00% 48,00%  

NOTERINGAR:
Samma som V9 men med tillägg av fibrer.
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Receptnamn: V14    Satsstorlek: 1 liter

Material
Vikt 
(kg) 

Densitet 
(kg/m3)

Volym 
(m3)

Labrecept 
(kg)

Vatten 234 1000 0,2340 0,234

Anläggningscement 630 3100 0,2032 0,63

Ballast B95 1134 2650 0,4279 1,134

Sand 20 175,5 2650 0,0662 0,1755

Sand 15 50,5 2650 0,0191 0,0505

Flygaska  2300   

Silikastoft 90 2200 0,0409 0,09

Limus 25 180 2700 0,0667 0,18

Anti Crak fiber 12 mm 10 900 0,0111 0,01

MasterGlenium 51 6 1090 0,0055 0,006

vbt vct
Volym 
Pasta

Volym 
Ballast  

0,26 0,3714 51,50% 48,50%  

Blandning 14

NOTERINGAR:
Samma recept som V12 men med tillägg av fibrer.
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15b

15a

Receptnamn: V15b    Satsstorlek: 1 liter

Material
Vikt 
(kg) 

Densitet 
(kg/m3)

Volym 
(m3)

Labrecept 
(kg)

Vatten 234 1000 0,2340 0,234

Anläggningscement 630 3100 0,2032 0,63

Krossballast 0 - 4 mm 1360 2650 0,5132 1,36

Flygaska  2300   

Silikastoft 90 2200 0,0409 0,09

Limus 25 180 2700 0,0667 0,18

Anti Crak fiber 12 mm 10 900 0,0111 0,01

MasterGlenium 51 6 1090 0,0055 0,006

vbt vct
Volym 
Pasta

Volym 
Ballast  

0,26 0,3714 51,50% 48,50%  

Blandning 15 [a-b]

NOTERINGAR:
15a, samma som V12 men med övergång till kross-
ballast. Ballast förberedes i ugn för att extrahera dess 
vatteninnehåll. Ansågs för lös vid extrudering därav 
tillägg av fibrer (15b).
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16c

16b

Blandning 16 [a-c]

Receptnamn: V16c    Satsstorlek: 1 liter

Material
Vikt 
(kg) 

Densitet 
(kg/m3)

Volym 
(m3)

Labrecept 
(kg)

Vatten 188,6 1000 0,1886 0,1886

Anläggningscement 579 3100 0,1868 0,579

Naturballast 0–4 mm 1284,4 2650 0,4847 1,2844

Flygaska  165 2300 0,  

Silikastoft  2200   

Limus 25 101,2 2700 0,0375 0,1012

Anti Crak fiber 12 mm  900   

MasterGlenium 51 7 1090 0,0073 0,008

vbt vct
Volym 
Pasta

Volym 
Ballast

Ballast innehåller 3,5% 
vatten

0,2773 0,3257 46,00% 54,00%  

NOTERINGAR:
Tillsatsmaterial bestående av både kalk och flygaska 
(recept från en föregående materialstudie av Helena 
Westerlind och CBI). 16.A med SP 10g var för 
lös. Därefter togs i beräkningen att ballasten inne-
höll 3.5% vatten och vatten- samt ballastmängden 
räknades om. 16B 6.55g SP var för fast därav tillägg 
av totala SP till 7g (16C). 

Receptnamn: V12    Satsstorlek: 1 liter

Material
Vikt 
(kg) 

Densitet 
(kg/m3)

Volym 
(m3)

Labrecept 
(kg)

Vatten 234 1000 0,2340 0,234

Anläggningscement 630 3100 0,2032 0,63

Ballast B95 1134 2650 0,4279 1,134

Sand 20 175,5 2650 0,0662 0,1755

Sand 15 50,5 2650 0,0191 0,0505

Flygaska  2300 0,0000  

Silikastoft 90 2200 0,0409 0,09

Limus 25 180 2700 0,0667 0,18

Anti Crak fiber 12 mm  900   

MasterGlenium 51 6 1090 0,0055 0,006

vbt vct
Volym 
Pasta

Volym 
Ballast  

0,26 0,3714 51,50% 48,50%  
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NOTERINGAR:
Samma som 16c men med 8g SP. För lös vid 
extruderingstest

Blandning 16 [d]

Receptnamn: V16d    Satsstorlek: 1 liter

Material
Vikt 
(kg) 

Densitet 
(kg/m3)

Volym 
(m3)

Labrecept 
(kg)

Vatten 188,6 1000 0,1886 0,1886

Anläggningscement 579 3100 0,1868 0,579

Naturballast 0–4 mm 1284,4 2650 0,4847 1,2844

Flygaska  165 2300 0,  

Silikastoft  2200   

Limus 25 101,2 2700 0,0375 0,1012

Anti Crak fiber 12 mm  900   

MasterGlenium 51 8 1090 0,0073 0,008

vbt vct
Volym 
Pasta

Volym 
Ballast

Ballast innehåller 3,5% 
vatten

0,2773 0,3257 46,00% 54,00%  

16d
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Blandning 17
Receptnamn: V17    Satsstorlek: 1 liter

Material
Vikt 
(kg) 

Densitet 
(kg/m3)

Volym 
(m3)

Labrecept 
(kg)

Vatten 207,18 1000 0,2072 0,20718

Anläggningscement 579 3100 0,1868 0,579

Naturballast 0–4 mm 1265,8 2650 0,4777 1,2658

Flygaska 165 2300 0,0717 0,165

Silikastoft 83 2200 0,0377 0,083

Limus 25  2700   

Anti Crak fiber 12 mm  900   

MasterGlenium 51 8 1090 0,0073 0,008

vbt vct
Volym 
Pasta

Volym 
Ballast

Ballast innehåller 2% 
vatten

0,2505 0,3578 51,30% 48,70%  

NOTERINGAR:
Kalk ersatt med Silika. Ballastens vatteninnehåll 
ansågs aningen lägre än föregående dag (3.5%). 
Bättre konsistens än föregående blandningar med 
kalk.

17
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Blandning 19 [a-b]

Receptnamn: V19b    Satsstorlek: 1 liter

Material
Vikt 
(kg) 

Densitet 
(kg/m3)

Volym 
(m3)

Labrecept 
(kg)

Vatten 232 1000 0,2320 0,232

Anläggningscement 579 3100 0,1868 0,579

Krossballast 0–4 mm 1241 2650 0,4683 1,241

Flygaska 165 2300 0,0717 0,165

Silikastoft 83 2200 0,0377 0,083

Limus 25  2700   

Anti Crak fiber 12 mm 10 900 0,0111 0,01

MasterGlenium 51 8,55 1090 0,0078 0,00855

vbt vct
Volym 
Pasta

Volym 
Ballast  

0,2805 0,4007 53,00% 47,00%  

NOTERINGAR:
Samma som V17 med naturballast utbytt mot 
krossballast samt lite mer SP. 19a var för lös därav 
tillsättning av fibrer (19b)

19b

19a
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Blandning 21 [a]

Receptnamn: V19a    Satsstorlek: 1 liter

Material
Vikt 
(kg) 

Densitet 
(kg/m3)

Volym 
(m3)

Labrecept 
(kg)

Vatten 232 1000 0,2320 0,232

Anläggningscement 579 3100 0,1868 0,579

Krossballast 0–4 mm 1241 2650 0,4683 1,241

Flygaska 165 2300 0,0717 0,165

Silikastoft 83 2200 0,0377 0,083

Limus 25  2700   

Anti Crak fiber 12 mm 10 900 0,0111 0,01

MasterGlenium 51 8,25 1090 0,00855

vbt vct
Volym 
Pasta

Volym 
Ballast  

0,2805 0,4007 53,00% 47,00%  

NOTERINGAR:
Samma som V19 A men med lite mindre SP. För lös.

Blandning 21 [b]

Receptnamn: V19b    Satsstorlek: 1 liter

Material
Vikt 
(kg) 

Densitet 
(kg/m3)

Volym 
(m3)

Labrecept 
(kg)

Vatten 232 1000 0,2320 0,232

Anläggningscement 579 3100 0,1868 0,579

Krossballast 0–4 mm 1241 2650 0,4683 1,241

Flygaska 165 2300 0,0717 0,165

Silikastoft 83 2200 0,0377 0,083

Limus 25  2700   

Anti Crak fiber 12 mm 10 900 0,0111 0,01

MasterGlenium 51 7,7 1090 0,00855

vbt vct
Volym 
Pasta

Volym 
Ballast  

0,2805 0,4007 53,00% 47,00%  

NOTERINGAR:
Samma som V19 A men med mindre SP. Fortfarande 
för lös.



74 75

Blandning 22 [a-b]

Receptnamn: V22b    Satsstorlek: 1 liter

Material
Vikt 
(kg) 

Densitet 
(kg/m3)

Volym 
(m3)

Labrecept 
(kg)

Vatten 251,86 1000 0,2519 0,2519

Anläggningscement 595 3100 0,1919 0,595

Krossballast 0–4 mm 1179 2650 0,4449 1,179

Flygaska 171,4 2300 0,0745 0,1714

Silikastoft 115,23 2200 0,0524 0,1152

Limus 25  2700   

Anti Crak fiber 12 mm 5 900 0,0056 0,005

MasterGlenium 51 7,5 1090 0,0069 0,0075

vbt vct
Volym 
Pasta

Volym 
Ballast  

0,2857 0,4233 56,20% 43,80%  

NOTERINGAR:
På grund av att krossballas ahar mer yta än naturbal-
last behövs mer pasta/ballast. Recept räknades om 
enligt 5% minde ballast och 5 % mer pasta. 22a vid 
extrudering visade för mycket deformation därav 
tillägg av fibrer 5g (22b)

22b

22a
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Receptnamn: V22c
   

Satsstorlek: 1 
liter

Material
Vikt 
(kg) 

Densitet 
(kg/m3)

Volym 
(m3)

Labrecept 
(kg)

Vatten 251,86 1000 0,2519 0,2519

Anläggningscement 595 3100 0,1919 0,595

Krossballast 0–4 mm 1179 2650 0,4449 1,179

Flygaska 171,4 2300 0,0745 0,1714

Silikastoft 115,23 2200 0,0524 0,1152

Limus 25  2700   

Anti Crak fiber 12 
mm

 900   

MasterGlenium 51 6,2 1090 0,0057 0,0062

vbt vct
Volym
Pasta

Volym 
Ballast  

0,2857 0,4233 56,20% 43,80%  

Blandning 22 [c]

NOTERINGAR:
Samma som 22a men med mindre SP 6g. Tillägg 
upp till 6,2g efter 16 min.

22c
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MasterGlenium 51 
Superplasticerare 

 
 
 

Jan. 2018 

 

PRODUKTBESKRIVNING 
MasterGlenium 51 är den nya generationen superplastice- 
rare och är en modifierad polykarboxylateter. Master- 
Glenium 51 är vattenlöslig. Med hjälp av MasterGlenium 
51 kan betongens vattenhalt kraftigt reduceras med upp 
till 40 %. 
MasterGlenium 51 är lämplig att använda vid tillverkning 
av självkompakterande betong. 

 
ANVÄNDNING 
MasterGlenium 51 tillsätts samtidigt med blandningsvatt- 
net. Tillsats av MasterGlenium 51 till torr ballast eller ce- 
ment rekommenderas inte. För tillverkning av frostbestän- 
dig betong rekommenderas MasterGlenium 51 i kombinat- 
ion med Micro-Air. MasterGlenium 51 i kombination med 
andra flyttillsatsmedel kan i vissa fall framkalla omedelbar 
konsistensförlust s.k. ”Slump-killing”. För mer information 
kontakta oss på BASF. MasterGlenium 51 ger möjligheten 
att arbeta med extremt låga vattencementtal (0,30) med 
mycket höga sättmått. 

 
Specification MasterGlenium 51 
Form vätska 
Färg brun 
Viskositet 1,1 
Densitet 1,09 
pH-värde 6,0 - 7,0 
Kloridhalt <0,01 % (ej mätbart) 
Torrhalt 35 % 
ekv-Na2O 1,08 % 
Fryspunkt 0 °C 
Lagringstid 12 månader 

 
BASF AB 
Metallvägen 42, SE-195 72 
Rosersberg Sweden 
Tel: +46-8-756 01 65, Fax: +46-8-756 01 67 
www.master-builders-solutions.basf.se 

DOSERING 
Doseringen av MasterGlenium 51 är 0,2 – 1,2 % av ce- 
mentvikten. Normal doseringen är c:a 0,5 %. Annan dose- 
ring kan krävas beroende på speciella arbetsförhållanden. 

 
FÖRPACKNING 
MasterGlenium 51 levereras fat om 210 liter eller i bulk. 
MasterGlenium 51 skall lagras vid temperaturer över +5 
°C. Om produkten frusit kontakta oss på BASF. 

 
HANTERING 
Före användning skall MasterGlenium 51 röras om. Mas- 
terGlenium 51 är ej hälsofarligt. 
I övrigt hänvisas till separat säkerhetsdatablad. 

 
 

0086-CPR-469071 
EN 934-2 T3.1-T3.2 

 
 

GODKÄNNANDE 
Denna produkt tillverkas under certifierad produktionskon- 
troll enligt handlingar som kan rekvireras från tillverkaren. 

 
NOTE: Den tekniska informationen och arbetsanvisningarna tillhandahålls av BASF AB för att hjälpa användaren få bästa möjliga och mest eko- 
nomiska resultatet. Våra anvisningar bygger på manga års erfarenhet samt på vår nuvarande kunskap. Eftersom arbetsförhållandena hos an- 

vändaren ligger utanför vår kontroll kan vi inte påta oss något ansvar för de resultat en användare får vid användning av produkten. Det åligger 
alltid användaren att följa de förhållningsregler som krävs för efterlevnad av gällande bestämmelser. Om det uppstår frågor kring produktens 
egenskaper eller användning, kontakta BASF AB direkt. 
Obs: Eftersom alla våra datablad uppdateras löpande åligger det användaren att skaffa sig den senaste versionen. 

 

Tekniskt datablad 
Version 2017-10-09 
Sika® ViscoFlow® -45 

 
 

Sika® ViscoFlow®-45 
Flyttillsatsmedel till betong för lång öppethållandetid 

 
Användning 
Beskrivning Sika® ViscoFlow®-45 är ett supereffektivt vattenreducerande flyttillsatsmedel av den 

tredje generationen med extra lång öppethållandetid. Flyttillsatsmedlet ger 
betongen god arbetbarhet och god styrkeutveckling. 

 
Sika® ViscoFlow®-45 är CE-märkt i enlighet med: EN 934-2. 
CE-certifikat nr: 2719-CPR-704. 

  Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.  
Användning Sika® ViscoFlow®-45 är lämpligt att använda till följande applikationer 

 Anläggningsbetong 
 Betong med lång transportsträcka 
 SKB/SCC 

Tekniska Data 
 

Färg och form 
Densitet 
pH-värde 
Kloridhalt 
Alkaliinnehåll, ekv Na2O 
Korrosionsegenskaper 
Torrhalt 
Viskositet 
Dosering 

Gulaktig viskös vätska 
1,09 ± 0,02 kg/dm³ 
5 ± 1 
<0,1 % av medlets vikt 
<0,6 % av medlets vikt 
Icke relevant när bruksanvisning följs 
45 ± 1,5 vikt-% 
Lättflytande 
Ca 0,1-2,0 % av cementvikten 

Tillverkningsplats Sika Sverige AB 
Domnarvsgatan 15 
163 08 Spånga 
SVERIGE 

Förpackning Dunk 22 kg, fat 220 kg, IBC transporttank 1100 kg samt tankbil. 
Lagringstid Minst 9 månader från leveransdatum (tankbil 16 månader). Förvaras frostfritt i 

täckta kärl. Eventuell omröring skall ske mekanisk alt. med ”rundpumpning”. 
Farliga ämnen Se separat säkerhetsdatablad. 

 
Bruksanvisning  Automatisk doseringsutrustning för vikt- eller volymdosering rekommenderas, 

beakta densitet och torrhalt. 
 Tillsätt Sika® ViscoFlow®-45 tidigast i samband med blandningsvattnet. Genom 

att fördröja tillsättandet 20-30 sekunder ökar medlets effekt och kan därigenom 
bättre utnyttjas. För optimal effekt kan tillsättningsordningen vara annorlunda än 
ovanstående, detta skall dock provas för varje enskilt fall. 

 Sika® ViscoFlow®-45 kan även kombineras med Sikas övriga tillsatsmedel, 
varvid varje medel tillsätts separat. 

 Genom en förlängd blandningstid kan medlets positiva effekt bättre utnyttjas. 
Rekommenderad blandningstid är 30-180 sek beroende på blandartyp. 

 Rekommenderad dosering är ca 0,1-2,0 % av cementvikten. 
 Inverkan av detta tillsatsmedel kan variera beroende på vilket cement som 

används. 
 Rengör utrustningen med vatten. 
 Förprov skall utföras med de aktuella delmaterialen till betongen enligt gällande 

betongbestämmelser för klarläggande att avsedd effekt uppnås. 
 Använd plast, glasfiber eller rostfria tankar vid hantering av Sika® ViscoFlow®-45. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Sika® ViscoFlow -45 
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Product Data Sheet 
Edition 08/2017 
Identification no: 
02 13 01 01 100 0 002936 
Sika® ViscoFlow® 3000 

 

Sika• •••Viscoflow• •••4000 
High range water reducing/superplasticising concrete 
admixture with fast absorption characteristics 

 
 

Product 
Description 

Sika® ViscoFlow® 4000 is a liquid admixture for concrete based on uniqu 
polycarboxylate polymers technologies. Sika® ViscoFlow® 4000 is designed as 
high range water reducer or superplasticiser. It is particularly suited for use i 
concretes that require low water/cement ratios and / or high water reductions an 
provides excellent consistence retention performance. The product provides fas 
adsorption resulting in highly efficient dispersion and potential reduction in mixin 
time. 

 
Sika® ViscoFlow® 4000 meets the requirements of BS EN 934-2 table. 

 
Uses Sika® ViscoFlow® 4000 is a unique product that is suitable for the production of 

ready mixed concrete 
Suitability for use across broad range of consistence classes from S3 – SF3 

High performance concrete 

High rise/pumped concrete 

Slip form concrete 

Improved effectiveness in higher ambient temperatures 

Characteristics / 
Advantages 

 
High range water reductions resulting in higher strengths and densities 

 
Improves consistence retention performance 

Improved cohesion properties 

Improved early and ultimate strengths 

Excellent placement characteristics 

Improved rheology 

Improved durability 

Reduced segregation and bleeding 

Reduced drying shrinkage 

Reduced mix costs 

 
 

Approval / Standards Conforms to 
the requirements of BS EN 934-2 Tables 
3.1 & 3.2 

Do
P 
02 
13 
01 
01 
100 
0 
002
936 
108
8, 
cert
ified 
by 
Fac
tory 

Production 
Control Body 
0086, Certificate 
541325, and 
provided with the 
CE mark 

Co
ns

tru
ct

io
n 

  
Product Data 

 
Form 

Appearance / Colours Brown Liquid 

Packaging 25 litre,1000 litre IBC 

Storage Conditions / 
Shelf Life 

12 months from date of production if stored properly in undamaged containers, in dr 
conditions at temperatures between +5°C and +25°C. 
Protect from direct sunlight and frost. 

 
Technical Data 
Chemical Base Polycarboxylate Polymers 

Density 1.07 kg/l (at +20°C) 

pH Value 5.0 + 1.0 

Freezing Point +1°C 

Chloride Ion Content <0.1% w/w (chloride free) 

Air Entrainment Negligible, minimal increase 

Effect on Setting Minimal effect 

Effect of Overdosing Increased workability and segregation 

Alkali Content <0.35% w/w 
 
Mechanical / Physical 
Properties 

 
System 
Information 

 
Application Details 
Consumption / Dosage 0.3 - 1.5% by weight of cement 

 
Application 
Conditions / 
Limitations 
Compatibility Sika® ViscoFlow® 4000 may be combined with many other Sika products. 

Important: Always conduct trials before combining products in specific mixes and 
contact our Technical Service Department for information and advice about any 
specific combinations. 

 
Application 
Instructions 
Dispensing Sika® ViscoFlow® 4000 should be dispensed through suitable calibrated dosing 

equipment. 
 

Sika® ViscoFlow® 4000 is added to the gauging water or added with it into the 
concrete mixer. 

Application Method / 
Tools 

The standard rules of good concreting practice, concerning production and placing, 
are to be followed. 

Laboratory trials shall be carried out before concreting on site, especially when usin 
a new mix design or producing new concrete components. 

Fresh concrete must be cured properly and curing applied as soon as possible. 
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CEM I 42,5 N - SR 3 MH/LA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anläggningscement Deg. 

• • • • • • • • • •• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••
Anläggningscement är ett CEM I Portlandcement till- verkat i Degerhamn. Det är anpassat för att användas i medel-
grova till grova konstruktioner med krav på moderat värmeutveckling samt vid risk för alkalikisel- syrareaktioner och 
vid krav på högre sulfatresistens. Produktens tekniska data återfinns på sidan 2 i detta produktblad. 

 
• • • • • • •• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••
Anläggningscement Degerhamn uppfyller kraven för sulfatresistenta Portlandcement typ SR 3 enl. SS-EN 197-1 
Cement-Del 1: Sammansättning och fordringar för ordinära cement. Anmält produktcertifieringsor- gan nr 0402 (SP 
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) har utfärdat intyg om kontinuitet av byggproduktens prestanda med 
certifikatnummer 0402-CPD-101321. Tillhörande prestandadeklaration är 0402-DoP- 
SE11-101321. 

 
Anläggningscement Degerhamn är P-märkt enligt certifieringsregel CR058 (SP Certifiering) med certifi- kat nr 
101301, för egenskaperna MH (moderat vär- meutveckling) enligt SS 134202 och LA (lågalkaliskt) enligt SS 134203. 

 
• • • • • • • • •• • ••• •• • • •• • • •• • •• • • •••••••••••••••••••••••••••••••• • • • •• • • • • • • • •••
Leverans sker i lös vikt (bulk), 1000 kg storsäck eller som 25-kg säck via Saint-Gobain Byggprodukter AB. 
Leveransdepåer framgår av vår prislista. 
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