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Sammanfattning 

Vid underhållsarbeten av trafikerade tunnlar stängs trafiken av. Därav sker dessa arbeten oftast 

nattetid. För att kunna släppa på trafiken igen så snabbt som möjligt eftersträvas effektiva 

förstärkningsarbeten. Av säkerhetsskäl kan utökade hållfasthetskrav förekomma för sprutbetong som 

förstärkningsmetod. Om betongen hinner uppnå det krav som ställs för hållfastheten snabbare kan 

antal nätter som tillägnas förstärkningsarbeten reduceras. 

Detta examensarbete ska undersöka hur olika tillsatser av typen acceleratorer kan påskynda den tidiga 

hållfasthetsutvecklingen för sprutbetong. Utav de acceleratorer som utreds ska en slutsats kunna dras 

om dessa typer av tillsatser lämpar sig för förstärkningsmetoden våt sprutbetong. 

För att utreda acceleratorernas påverkan på sprutbetong har fullskaliga tester utförts. Vid testning 

sprutades olika betongrecept i testlådor. På lådorna kunde sedan hållfasthetstester utföras enligt 

gällande standarder. Testerna undersöker endast betongens tidiga hållfasthet, vilket blir en av arbetets 

avgränsningar. 

Resultatet av testerna visas i form av grafer och diagram. Därefter diskuteras metodernas osäkerhet 

och hur skiljande parametrar påverkar resultatet. Ur graferna kan en positiv effekt utläsas för recepten 

med tillsatt hållfasthetsaccelerator jämfört med recepten där endast sprutbetongaccelerator användes. 

Den positiva trenden syns tydligast inom de första fyra timmarna, efter detta framträder osäkerheten i 

mätvärdena. 

Slutsatser om acceleratorernas verkan för hela testet kan inte dras utan en statistisk hypotesprövning 

mellan de olika recepten. En sådan prövning utesluter om det statistiskt går att skilja resultaten åt. 

Dessutom rekommenderas företaget utföra mindre kompletterande tester på provkroppar i laborativ 

miljö, där skiljande parametrar kan elimineras och säkrare utdata erhållas. 

  

  

Nyckelord: Sprutbetong, Hållfasthetsutveckling, Accelerator, Tillsats, Hållfasthetsaccelerator, 

Sprutbetongaccelerator,  

  

 
  



 

  



 

 

Abstract 

During maintenance work in trafficked tunnels, the traffic must be halted. Therefore, such efforts often 

take place night-time. In order to enable a quick release of traffic again, it is crucial to have an 

effective reinforcement work. Due to the safety risks of using shotcrete as a reinforce method, there is 

a chance of adding additional strength-requirement can exist due to safety risks. If the concrete 

achieves the strength requirements sooner than expected, the number of nights dedicated to 

maintenance work can be reduced. 
  
This study intends to investigate how different types of admixtures, so called accelerators, can 

expedite the shotcrete’s initial strength development. Furthermore, the study will include a conclusion 

of the suitability for the accelerators that have been applied in the shotcrete. 

To investigate the effects of these accelerators, extensive tests has taken place. During these tests, 

shotcretes with different recipes were sprinkled into test boxes. Thereafter, tests of strength 

development could be performed on these boxes in agreement with prevailing standards. To delimitate 

the study, the selected methods only show the early strength-development of shotcrete. 

The results from these tests will be presented in graphs. Uncertainties regarding measurement data and 

how separated physical parameters affect the test results will be discussed as well. By reading the data 

presented in the graphs, a positive development can be identified in recipes with added hardening 

accelerators compared to recipes containing only shotcrete accelerators within the first four hours. 

Following the first four hours, a significant uncertainty in measurements will be noticed.    

Finally, due to high irregularity in measured values, conclusions of the accelerators’ effect cannot be 

confirmed solely by the results from these tests. Therefore, a hypothesis trial is necessary as it would 

exclude if the recipes statically can be separated. Furthermore, the company recommends performing 

additional small-scale tests in a laboratory environment. Through laboratory tests, a more certain result 

can be received. 

  
Keywords: Shotcrete, strength development, Accelerator, Admixture, Hardening accelerator, 

Shotcrete accelerator. 

 

  



 

 

  



 

 Förord 

Examensarbetet har utförts i samarbete med Besab AB. Arbetet har skrivits på företagets 

bergavdelning i Upplands Väsby. 

Först och främst vill vi tacka våra handledare Lars Bergkvist (Besab) och Peter Eklund (KTH) som har 

tagit sig tid för våra frågor och funderingar samt väglett oss genom arbetets gång. 

Vi vill även tacka Gustav Cederholm på BESAB som varit till stor hjälp vid planering av arbetet samt 

besvarat våra frågor. 

Stort tack till Patrik Wåhlstrand och Max Haxton från BASF som ställt upp på möten och intervjuer 

för att skildra klarhet i tillsatsens verkan samt tillhandhållit testutrustning. 

Slutligen vill vi tacka Håkan Nykvist från BASF som tog sig tid att närvara vid tester och instruera oss 

i hur de olika testmetoderna skulle utföras. 
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1. Inledning 

 

1.1. Bakgrund 

Vid underhållsarbeten av trafikerade tunnlar måste trafiken stängas av, därför utförs oftast dessa 

arbeten nattetid. Om underhållet innefattar förstärkning av sprutbetong medförs krav på snabb 

hållfasthetsutveckling (till exempel att 2 MPa ska uppnås på 4h). Kravet är främst till för att reducera 

risken för att lösa delar av sprutbetongen ska rasa ner. Risken för ras är större i trafikerade tunnlar då 

sug från passerande trafik påverkar. I dessa tunnlar är det dessutom extra viktigt att minimera risken 

för ras då fallande block kan skada både fordon och trafikanter. 

I detta arbete studeras våt-sprutning som förstärkningsmetod. Enligt metoden pumpas våt betong 

genom slangar till ett munstycke där sprutbetongacceleratorn tillsätts. Sprutbetongacceleratorn och 

betongen blandas i munstycket och sprutas sedan ut med lufttryck. Sprutbetongacceleratorn påskyndar 

den tidiga hållfastheten och vidhäftningen, så att betongen fäster mot underlaget. 

För att få goda vidhäftningsförutsättningar rengörs underlaget från damm och organiskt material med 

vatten. Eventuellt inläckage av vatten ska tätas. Bergytan vattnas innan sprutning för att underlaget 

inte ska suga åt sig fukt från den våta betongen och därmed ändra betongens beräknade egenskaper i 

härdat tillstånd. 

Effekten av sprutbetongacceleratorn avtar snabbt och för att få en fortsatt accelerering av 

hållfasthetsutvecklingen kan olika tillsatser adderas till betongen redan på fabrik. En av dessa tillsatser 

är hållfasthetsacceleratorn Master X-seed. Tillsatsen Master X-seed produceras av BASF och 

framställs i två varianter: Master X-seed 100 och Master X-seed 130.  

X-seed är en kemisk produkt (Kalciumsilikathydrat). X-seed 100 är endast en hållfasthetsaccelerator 

medan X-seed 130 även fungerar som bindetidsförkortare, det vill säga att tiden det tar innan betongen 

börjar stelna förkortas. (Nordström, E. 2004.) 

Arbetet ska utreda vilken effekt X-seed har i sprutbetong. Rådande klimat och betongens temperatur 

kommer tas i beaktning vid diskussion om hållfasthetsökningen. 

Vid underhållsarbeten av trafikerade tunnlar eftersträvas så tidigt påsläpp av trafiken som möjligt, och 

därför finns ett stort behov av att få en snabb hållfasthetsökning av sprutbetongen. Alternativt, om 

snabb härdning uppnås kan ytterligare ett lager sprutbetong appliceras och hinna uppnå kraven för 

hållfastheten innan trafiken släpps på. Därmed kan antalet nätter som tillägnas förstärkningsarbeten 

reduceras. 

En utredning av hur tillsatsen påverkar betongens tidiga hållfasthet medför därför kunskapsfördelar på 

marknaden. 
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1.2. Syfte och frågeställning 
 
Examensarbetets syfte är att undersöka hur den tidiga hållfasthetsutvecklingen för sprutbetong 

påverkas vid tillsättning av X-seed. Arbetet ska även utreda om andra egenskaper hos betongen 

påverkas vid tillsättning av X-seed, till exempel sluthållfastheten. 

Arbetet ska gå att bygga vidare på samt ge underlag till företaget inför framtida undersökningar 

Examensarbetet syftar att besvara hur pålitligt underlag kan tas fram genom att resonera kring olika 

testmetoder. Resultatet från testerna ska sedan sammanställas på ett tydligt sätt så att utvecklingen av 

den tidiga hållfastheten kan avläsas. 

 
• Vilka recept är intressanta att testa? 

• Hur ska tester genomföras och vilka testmetoder ska tillämpas? 

• Hur ska liknande förutsättningar skapas för samtliga testlådor?  

• Hur ska testresultatet tolkas? 

 

 

 

 

 

1.3. Målformulering 
 
Målet med arbetet är att ta fram resultat från tester så att slutsatser om X-seeds verkan kan dras. 

Testerna ska även ge ett bra underlag för fortsatt utredning om hur tillsatsen påverkar betongen. 

Hållfasthetsacceleratorns verkan med hänsyn till betongens och omgivningens fysiska egenskaper ska 

kunna utvärderas och analyseras. 
 

• Ta fram tillräckligt underlag för genomförande av tester. 

• Planera tester enligt gällande regler och standarder. 

• Utifrån framtagna värden kunna sammanställa och analysera resultat. 

• Arbetet ska ge underlag för vidare undersökning. 
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1.4. Avgränsningar 

Arbetet ska främst studera den tidiga hållfastheten hos de olika betongrecepten, därmed utesluts tester 

för långtids- och sluthållfasthet. Effekter som berör betongens slutliga egenskaper kommer endast 

diskuteras utifrån litteraturstudier och intervjuer. 

Vid prövningar av den tidiga hållfastheten testas betong med X-seed 100, X-seed 130 och betong med 

ökad andel sprutbetong accelerator.  

De tre recepten jämförs sedan med ett standardrecept. X-seed tillhör en grupp tillsatser som benämns 

“seed-acceleratorer”. Flera produkter av denna ämneskategori skulle kunna testas och men arbetet 

utesluter detta.  

Vid testning läggs fokus på kontroll av temperatur. Betongens, luftens och underlagets temperatur 

mäts. Stora differenser i temperatur har varit en parameter som varierat och påverkat företagets 

tidigare testning. Skiljande parametrar vid testning förebyggs genom att skapa så lika förutsättning för 

de olika testlådorna som möjligt. 

 Parametrar såsom siktkurva, ballastmaterial och vct-tal kommer inte testas utan antas stämma relativt 

bra överens med fabrikens utsägelser. 

Vid sprutning av betong finns tre olika typer av cement som kan användas i betongblandningen. 

Eftersom arbetet undersöker momentet förstärkning av trafikerade tunnlar, så kommer endast betong 

innehållande anläggningscement studeras. Arbetet appliceras inte till ett specifikt projekt utan ses som 

en allmän undersökning av sprutbetongens tidiga hållfasthet i alla typer av trafikerade tunnlar. 
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2. Metod 
 
För att kunna besvara frågeställningarna och nå målen för arbetet har både kvalitativa och kvantitativa 

metoder används. Tidigare dokumenterade kunskap har tagits del av via litteraturstudie medan 

expertiskunskap gällande betongens komponenter och testmetoder samt tillsatser insamlats genom 

intervjuer.  

 

2.1. Litteraturstudie 
En litteraturstudie utfördes för att få ökad kunskap om betong som material, sprutbetongprocessen, 

vilka regelverk och standarder som ska följas vid sprutbetongarbeten samt hur tester och 

provtagningar ska utföras. Nödvändig litteratur och standarder tillhandahölls från företaget men även 

tidigare kurslitteratur från KTH studerades. 

 

2.2. Utbildning 
Företaget (Besab) erbjöd en kortare utbildning om sprutbetongens historia, användningsområden och 

hur olika komponenter i betongen påverkar den slutliga produkten. Utbildningen var intern med 

anställda och inhyrda föreläsare. Utbildningen pågick i ca sju timmar och föreläsningsmaterialet 

studerades noggrant i efterhand.  

 

2.3. Intervju 
Intervjuer var nödvändiga för att arbetet skulle få en bred och tillräcklig faktabas. Information om 

tillsatsens verkan och vad som kommit fram i tidigare undersökningar besvarades av tillverkaren. 

Intervju med konkurrerande företag gav ett bredare perspektiv och förslag på alternativa lösningar 

samt metoder diskuterades. Tekniska frågor till båda företagen ökade validiteten för insamlad 

information.  

 

2.4. Fullskaligt test 
Praktiska tester var essentiellt för att besvara frågeställningen och för att senare nå målen med arbetet. 

Val av testmetoder avgjordes utifrån standarder, tillgängliga verktyg och kunskaper. Tid och plats för 

tester bestämdes inom företaget och genomförandet stöttades av såväl företaget som tillsats-

tillverkaren (BASF). Nödvändiga instruktioner om testmetoderna instruerades av tillverkaren.  
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3. Nulägesbeskrivning 
 
Besab är ett oberoende personalägt företag som grundades 1956 av Bertil Sandell. Företaget besitter 

expertis inom berg, betong samt grundläggning. Företaget har erfarenhet av bland annat avancerade 

bergarbeten, betongreparationer av anläggningar, pålning, grundläggning och grundförstärkning. 

Besab har för närvarande 150 anställda som är specialister i sitt område samt avsätter minst 0,5 % av 

årsomsättningen till utbildning, dock minst 1 miljon. 
Examensarbetet genomfördes på berg/betong avdelningen på företagets kontor i Upplands Väsby.   

Kontorsbyggnaden delas med grund-avdelningen och dotterbolaget Besab Maskin AB. (Besab, 2019) 

 

 

Figur 3.1 Besab organisation 
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4. Teoretisk referensram 

 

4.1. Betong 
 
Betong är i nuläget det mest användbara materialet i byggbranschen på grund av dess fördelar 

beträffande beständighet, ljudisolering, brand, hållfasthet samt formbarhet.  
Huvudbeståndsdelarna för betongen är cement, vatten och ballast där ballasten kan bestå av sten, grus 

eller sand. Vid behov av ändringar på betongens egenskaper kan tillsatsämnen användas. 

Proportionen mellan vatten och cement kallas vattencementtal (vct) och är avgörande för hållfastheten. 

Vid hög vct fås mycket vatten i kapillärporer vilket leder till lång avfuktningstid samt långt avstånd 

mellan cementkornen som i sin tur ger upphov till låg hållfasthet. Vid låg vct fås hög hållfasthet, men 

det finns också stor risk för sprickbildning i betongen på grund av den temperaturökning som orsakas 

av hög cementhalt. 

VCT=Vatten (kg/m3) Cement (kg/m3) 

Beroende på användningsområde finns olika typer av betong så som stålfiberarmerad betong, 

självkompakterande betong, sprutbetong, anläggningsbetong, flytbetong, skumbetong, snabb-härdande 

betong, standardbetong osv. Anläggningsbetongen används vid grövre konstruktioner som broar, rör 

och bergarbeten.  

Vid blandning av betongens komponenter uppstår en kemisk reaktion mellan cement och vatten som 

får betongen att hårdna. Denna reaktion kallas för hydratation. Figuren nedan visar schematisk bild av 

betongens hårdnande. (Burström, 2012). 

 

Figur 4.1 Schematisk bild av betongens hårdnande (Burström, 2012, s.224) 

 
Vid reaktionen mellan vatten och cement bildas en finporös cementgel som omger cementkornens yta. 

Eftersom gelen både är porös och innehåller kemiskt bundet vatten (Kristallvatten) kommer denna 

volym vara större än volymen av för cementkorn som reagerat. När cement reagerar med vatten fylls 

det ursprungliga porutrymmet med cementgel. Detta medför en tät och därmed starkare cementpasta. 

Under härdningen sker olika reaktioner som får betongen att hårdna. Den viktigaste reaktionen för 

tidiga hållfasthetsutvecklingen är enligt följande: 

2C3S+6H2O→C3S  2⋅3H2O+3H2O+3Ca(OH)2   

(Burström, 2012) 
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4.2. Sprutbetong 

Det finns två metoder av sprutbetong: Torrsprutning och Våt-sprutning. 

Vid torrsprutning kommer en torr blandning av cement, tillsatser, fibrer och ballast genom en slang, 

vartefter vatten tillförs separat vid munstycket. I munstycket blandas materialen samtidigt som de 

sprutas mot ytan. 

Vid våt-sprutning pumpas en färdig betongblandning innehållande cement, tillsatser, ballast och vatten 

genom en slang till munstycket. Om acceleratorer används tillsätts det vid munstycket vartefter 

materialen blandas precis innan applicering mot ytan. En luftkompressor är kopplad till munstycket för 

att öka materialets hastighet. 

Sprutbetong är i sig en högkvalitetsbetong och har i regel ett lågt vattencementtal (vct, vanligt: 0,35–

0,45).  Sprutbetongens egenskaper påverkas av hur den appliceras och vilken kompression som erhålls 

vid sprutning av ytan (American concrete institute [Aci] 2001) 

Den relevanta metoden för examensarbetet är våt-sprutning.  

 

 

 

 

4.3. Våt-sprutning 

Processen för våt-sprutning går till så att färdigblandad betong pumpas, skruvas eller blåses genom 

slangarna till munstycket, därmed kontrolleras vct direkt. Vid munstycket tillsätts sedan 

sprutbetongacceleratorn som möjliggör vidhäftning för den våta betongen. (Nordström, E. 2004) 

Våt-sprutning är anpassad för högre kapaciteter och ger mindre spill på grund av återstuds än 

torrsprutning. Betongen är färdigblandad så hållfastheten och beständigheten redan förutbestämd. 

Tillsättning av accelerator påverkar främst betongens egenskaper i färskt tillstånd, men även hårdnat. 

Acceleratortillsatsen styrs med doseringspump eller med kran vid munstycket. Dosering justeras med 

hänsyn till hur betongen fäster mot underlaget. Lös betong kan medföra ökat behov av 

sprutbetongaccelerator. (Nordström, 2004) 

 

 

 

 

 

Figur 4.2.2, Principskiss för torr-metoden, Nordström, E. 

(2004) 
Figur 4.2.1, Principskiss för våt-metoden, Nordström, E. 

(2004) 
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4.4. Innehåll sprutbetong 

Betong består av ballast och “pasta”. Pastan består av cementmaterial och vatten. härdningsprocessen 

är inte en torkningsprocess, utan det går bra att härda betong under vatten. Betong härdas när cement 

reagerar med vatten. När betongen har torkat kan den inte längre öka i hållfasthet.  

 
Korrekt fraktionsblandning för betongens ballast minimerar risken för “blödning” och förbättrar 

pumpbarheten. Om ballasten är dåligt graderad (innehåller endast ett fåtal olika fraktioner) så kommer 

de finare partiklarna glida förbi de större och därmed separeras från blandningen och “blödande” 

vatten skapas. En ballastblandning med för stor andel finmaterial kan också leda till klumpbildning 

som resulterar i lägre styrka och lägre hållfasthet. Fraktionsgraderingen är dessutom viktig för att 

blandningen lättare ska flyta genom pumpar och slangar. (Aci, 2001). Största kornstorleken i 

betongblandningen benämns Dmax. 

 
En god ballast är till exempel granitbaserad medan dålig ballast kan bestå av metamorfoserade 

bergarter (omvandlade bergarter). Problemet med ballast av metamorfoserade bergarter är innehållet 

av kvarts som kan ge problem med svällande reaktioner, då främst i kombination med lågalkalisk 

cement (till exempel anläggnignscement). Ballast med högt humusinnehåll eller sockerarter kan 

medföra kraftig retardation (fördröjning av betongens hydration). En ballast med rundare korn ger 

bättre egenskaper hos den färska betongen.  

Vatten som används för sprutbetong ska vara som dricksvatten, det vill säga utan humus och klorider. 

Vid innehåll av klorider kan betongen accelerera på ett ofördelaktigt sätt samt ge upphov till 

armeringskorrosion.  

Tillsatser används oftast för att förbättra den färska betongens egenskaper. Vanligtvis är 

tillsatsmaterialens kornstorlek <0,25 mm. Om finmaterial tillsätts fås en mer kohesiv betong som gör 

att tjockare lager kan appliceras utan att betongen riskeras glida av underlaget, det kan också medföra 

minskat behov av acceleratorer vid våt-sprutning. (Nordström, 2004) 

 

4.5. Tillsatser 

Flytmedel används för att förbättra den färska betongens egenskaper. Det kan användas för att minska 

vattenbehovet, då kallat “vattenreducerare”. Syftet är att cementkornens yta laddas så att de stöter ifrån 

varandra och klumpbildning motverkas, betongen hålls därmed flytande. 

Acceleratorer tillsätts den våta betongen för möjligheten till tjockare påslag av betong vid en 

sprutning. Vid sämre bergsförhållanden används acceleratorer för att få en snabbare 

hållfasthetsutveckling och därmed få en tidig förstärkning.  

Sprutbetongacceleratorer har tre huvudfunktioner:  

1. att aktivera hydration-processen  

2. att skapa nya CHS-liknande strukturer som är hållfasthetsgenererande (CSH= kalcium-silikat-hydrat 

är en produkt som skapas när cement reagerar med vatten) 

3. Acceleratorns delkomponenter ingår i den naturliga CSH- fasen vilket ger en ökad hållfasthet men 

även en ökad porositet och krympning.  

Valet av acceleratorer bör vara väl avvägt mot cementen så att de tidiga reaktionsprodukterna inte 

hindrar den normala hydration-processen i för stor utsträckning.  

Bindetidsaccelerator: påverkar betongens tillstyvnande utan att hydrationen har startat. 
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Hållfasthetsaccelerator: påskyndar värmeutvecklingen (hydrationshastigheten) hos betongen men 

påverkar oftast inte sluthållfastheten. 

Retarder: används för att fördröja betongens tillstyvnande samt fördröja tidpunkten då betongens 

hållfasthetstillväxt startar. Retarder är därför speciellt användbar vid långa transporter av betong, höga 

temperaturer eller vid speciella gjutningar. Negativa aspekter är att retarder är svårstyrda, 

tillstyvnadstiden förlängs, ökad vattenseparation och ökad plastisk krympning (Cement och 

betonginstitutet [CBI], 2019). 

 
Luftporbildare: Tillsätts för att öka frostbeständigheten. Den extra luftmängden fördelad på många 

mindre porer ger frysande vatten större möjlighet att expandera. Det är dock ovanligt att använda 

luftporbildare i sprutbetong eftersom det är svårt att bibehålla önskad lufthalt efter utförd sprutning. 

Trycket mot underlaget då betongen sprutas mot ytan komprimerar betongen och stor del av luften slås 

ut.  

Puzzolana material: förbrukar kalciumhydroxid som bildas vid cementets hydratation. 

Kalciumhydroxid utgör en reserv för att kunna skapa självläkning av betong med sprickor och 

försvagningar under mindre vattengenomströmningar. Puzzolaner medför en minskning av 

“basreserven” som bibehåller högt PH i betongen vilket ger skydd mot armeringskorrosion och 

puzzolona material i kombination med bra härdning gör betongen tätare och beständigare. 

Silika: är ett vanligt tillsatsmaterial som är mycket finkornigt <(1/100 av cement). det är en 

restprodukt från rökgasrening vid ferro/kiselindustrier. Bättre färska egenskaper erhålls samt tätare och 

beständigare betong. Silika ger ökad risk för microuppsprickning i betongens tidiga skede, vilket leder 

till ökat behov av fullgod härdning efter sprutning.  

Flygaska: är en restprodukt från rökgasrening vid förbränning av fasta bränslen. Internationellt 

kommer flygaska främst från kolförbränning men i Sverige kommer det i första hand från förbränning 

av biobränslen. Dessa ”rest-askor” skiljer sig från kolaska och används inte vid tillverkning av 

konstruktionsbetong. Rena kolaskor har rundare korn och ger betongen förbättrade färska egenskaper. 

Höga halter “restkol” kan ge problem med tillsatsmedlets effekt i den färska betongen.  

(Nordström, 2004) 

 

4.6. Tillsatsen Master X-seed från BASF 

Tillsatsämnet X-seed är en hållfasthetsaccelerator, under varumärket Master Builders Solutions från 

BASF. Tillsatsen påskyndar betonghärdningen i tidigt skede (2–16 timmar efter sprutning). Produkten 

lanserades i Sverige år 2012. Tillsatsen används främst för att påskynda gjutning av betongen vintertid 

eller vid låga temperaturer. Ursprungligen var idén med seed-acceleratorer att producera ett ämne för 

prefab tillverkning som möjliggör dubbelskift det vill säga att två element per dygn hinner produceras. 

Det internationella användandet av produkten pågick fram till 2008, men i samband med amerikanska 

finanskrisen avtog användandet av produkten i Europa.  

Vid härdningen av betongen hydratiseras cementen. Cementkornen reagerar med vatten som i sin tur 

får att kristaller av nano partiklar att växa. När kristallerna möts fås en rigid struktur och betongen 

börjar brinna. (M. Haxton och P. Wåhlstrand, 2019) 
 

”MasterX-Seed 100 för med sig färdiga broar som kristallerna kan växa på mellan 

cementkornen vilket gör att hållfasthetsutvecklingen går snabbare. X-seed 100 är endast en 

hållfasthets-accelerator. 
MasterX-Seed 130 verkar i två steg. Den verkar som både bindetidsförkortare och som 

hållfasthets-accelerator. MasterX-Seed 130 går snabbare och är därför vanligare i prefab när 
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allt gjuts på fabrik, medan MasterX-Seed 100 är vanligare då färsk betong ska transporteras en 

bit och man inte vill att bindningen ska gå för fort.” (M. Haxton och P. Wåhlstrand, 2019). 
 

4.7. Fysiska påverkningar 

I Europastandarder förekommer begreppet exponeringsklass. Dessa klasser indelar olika aggressiva 

miljöer som betongen utsätts för. Klasserna är grupperade efter angreppsmekanismer, exempelvis 

”korrosion orsakad av klorider från havsvatten”, ”angrepp av frysning/upptining med eller utan 

klorider”, ”kemiskt angrepp”. (Burström 2012).  

 

Sprutbetong (i likhet med betong) torkar och krymper eller förkortas i alla riktningar och måste därför 

skyddas och härda. Om det är kallt väder tar härdningen längre tid och betongen kanske inte blir stark 

nog att bära sig själv, vilket leder till att formar måste sitta kvar längre. 

Kontroll av ytans- och betongens temperatur är viktigt och bör vara över 10 grader. Om temperaturen 

är lägre än 10 grader blir hydrations-processen väldigt långsam, tunna lager är känsligare för låga 

temperaturer och en yta med låg temperatur kommer kyla betongen. Sprutbetong som fryser skadas 

och kan inte uppnå sin fulla långtidsstyrka. 

Generellt så har sprutbetong en hög halt cementbaserade ämnen och dessa producerar mycket värme 

och vilket måste beaktas vid varmt väder. Skugga och rök används för att kyla ytan och för att kyla 

betongen, detta för att minimera sprickbildning vid krympning och “termisk stress”.  Överdriven 

värme och brist på härdning kommer resultera i sprickbildning och potentiell förlust i styrka. 

Vind kan orsaka separation av cement och ballast vid torrsprutning, om det blåser för mycket torkar 

betongen snabbare och detta kan orsaka plastiska krympsprickor. 

Eftersom sprutbetong innehåller stor andel cementära ämnen är de mer mottagliga för plastiska 

krympsprickor. Generellt ska sprutning inte genomföras om det är kallare än 5 grader eller varmare än 

38 grader, det får heller inte blåsa för mycket.  

Bergsytor måste vara släta och trimmade till eftersträvad form av den slutliga sprutbetongen. En lös 

eller mjuk undergrund kommer inte tillgodose betongen med tillräckligt stöd. Undergrundslinjer som 

skiljer sig markant kommer leda till en variation i tjocklek på sprutbetongen och därmed öka risken för 

sprickor, ett jämnt lager betong eftersträvas även om underlaget är av varierad form. Hål och sprickor 

bör fyllas med betong. Bergytan bör vara fuktig före besprutning så att berget inte absorberar vatten 

från den våta betongen när den appliceras. Fuktas inte berget så blir betongen sprödare och spricker 

lättare. Frysta ytor ska heller inte besprutas. 

Formar: Formen måste vara fäst så att den inte vibrerar för mycket när den besprutas. Formen behöver 

inte kunna motstå det hydraliska trycket från sprutbetongen, dock ska den motstå sprutbetongens kraft 

vid applicering, i vissa fall måste formen även vara stark nog för att bära betongens vikt. Formen ska 

vara byggd så att luft och återstuds kan “fly ut”. (Aci, 2001) 

 
För att bestämma hållfasthetsklass tillåts enligt europastandard en provning av tryckhållfasthet på 

betongprover antingen som cylindrar eller son kuber. Cylinderhållfastheten uppnår ca 85 % av 

kubhållfastheten och de olika klasserna betecknas med bägge värdarna, exempelvis C35/45 

(cylindervärde/kubvärde i MPa). (Burström 2012) 

 
Tryckhållfasthet kontrolleras vanligen på provkroppar från sprutlådor, om möjligt kan även 

provkroppar borras ur en konstruktion. Tryckhållfastheter inom 0,2–1,2 MPa kan provas med 

Mecmesin och inom 3–16 MPa provas med bultpistol då gröna krutpatroner används. Vid Mecmesin 

trycks en nål in i betongen och tryckkraften mäts, av detta fås sedan en kalibreringstabell som visar 
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betongens hållfasthet. För bultpistol skjuts ett antal spikar in i betongen till ett djup av minst 20 mm, 

kraften som krävs för att dra ut bulten tillsammans med dess inmätningsdjup ger ett mått på betongens 

tryckhållfasthet. 

Enligt standard (SS-EN 14488–2:2 006) ska minst 10 spikar sättas 80 mm ifrån varandra och sedan 

dras ut, djup för varje spik mäts och kraften för att dra ut dem ger en kalibreringskurva.  

(Nordström, 2004) 
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5. Genomförande 

 

5.1. Förberedelser 

Innan tester påbörjades beställdes de olika betongrecepten som skulle testas enligt överenskommelse 

med företaget.  

• Sprutningsområdet kläddes med presenning för att skydda underlag mot återstudsande betong. 

• Testlådor monterades ihop och placerades ut. 

• ConReg 700 monterades i en låda per recept för att mäta temperaturen inne i betongen efter 

sprutning. 

• Kontroll av Mecmesin. 

• Ta fram Hilti DX 450 samt bultar och patroner som behövs. 

• Gå igenom sprutning med närvarande personal, informera om mängd sprutbetongaccelerator för 

varje testlåda. 

 

 
ConReg 700 riggades upp med hjälp av kablar som 

kopplades till spikar satta i mitten av sprutlådorna, så att 

temperaturen sedan kan mätas i mitten av betongen. Från 

ConReg fås inmätningar av betongens temperatur varje 10 

min (eller mer sällan om så önskas). Av inmätningarna kan 

sedan kurvor av betongens temperaturutveckling erhållas 

och därmed kan mognadsgraden beräknas. Med hjälp av 

ConReg kan sedan en standardkurva tas fram för betongens 

mognadsgrad, detta genom att sätta in hållfasthetsvärden i 

en kurva så att det passar just detta betongrecept. Sedan 

skulle det räcka med att mäta betongens temperatur för 

liknande tester i framtiden. 
 

 

 

ConReg 700 sattes upp enligt följande:  
Kablar fästs i mitten på en spik som spikats fast mitt i en tom testlåda. Kabeln fästes med silvertejp 

och isolerings plasten runtom metalltrådarna knipsades av, metalländarna virades runt varandra så att 

de fick kontakt (metall mot metall). Kabeln drogs sedan bakom lådan vidare till ConReg där vit kabel 

fästes på grönt huvud och brun kabel fästes på svart huvud. En låda per recept kopplades upp och en 

kabel fick mäta lufttemperaturen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.1.1, ConReg 700 
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5.2. Sprutning 

Lådorna sprutades med ett lager av ca 200 mm betong (minst 100 mm enligt standard) och med 

angiven mängd accelerator tillförd i munstycket. Testet bestod av två lådor per recept och totalt fyra 

recept, detta inklusive två lådor standardbetong med ökad mängd sprutbetongaccelerator. 

 

 

Sprutningen utfördes med en MEYCO Roadrunner sprutmaskin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.2.1, Osprutade testlådor. 
Figur 5.2.2, Sprutade testlådor. 
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5.3. Recept 

Recept 1:  

12 gradig betong från betongbil ankommer och sprutning av låda 1 och 2 påbörjas. 

Följande data från produktinformation: 

 

Receptet sprutades med 6 % sprutbetongaccelerator i låda 1 & 2 utan hållfasthetsaccelerator. 

 

 
Recept 2: 

Samma recept som innan sprutades sedan med 8 % accelerator i låda 3 & 4 utan 

hållfasthetsaccelerator. 

Andelen sprutbetongaccelerator ändras till 8% av sprutmaskinföraren medan sprutning pågår. 

 
Recept 3: 

12 gradig betong från betongbil ankommer och sprutning av låda 5 & 6 påbörjas. 

Följande data från produktinformation: 
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Receptet sprutades med 6 % sprutbetongaccelerator i låda 5 & 6 

Andel X-seed 100: 1,5 % av cementvikt 

 
Recept 4: 

13 gradig betong från betongbil ankommer och sprutning av låda 7 & 8 påbörjas. 

Följande data från produktinformation: 

 

 
Recept sprutades med 6 % sprutbetongaccelerator i låda 7 & 8 

andel X-seed 130 ligger på 1,5 % cementvikt 
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5.4. Test enligt metod Mecmesin 

I det tidiga skedet av hållfasthetsutvecklingen är betongen mjuk nog att 

penetrera med nål. För detta användes en Mecmesin. Mecmesin visar 

maximal tryckkraft i N (Newton) som krävs för att trycka in nålen 15 

mm. Penetrationen utfördes enligt standard (SS-EN 14488–2:2 006): 10 

provtagningar med 80 mm mellanrum var 20:e minut tills betongen blir 

för hård eller uppnår 1,2 MPa. Standarden följdes efter bästa förmåga 

och metoden utfördes i ca 1,5h innan övergång till Hilti-metoden 

skedde.  

 

 

 

 

5.5. Test enligt metod Hilti  

Bultpistol Hilti DX 450 SCT. 
Denna metod påbörjades med gröna patroner och 105 mm bult och avslutades med gröna patroner och 

80 mm bult. Bulten var tvungen att variera då betongen ökar i hållfasthet och för liten del av bulten: 

mindre än 20 mm (enligt europeisk standard SS-EN 14488–2:2 006) tränger in i betongen. 
Metoden går till så att pistolen laddades med en bult i taget varpå patroner matas in, kontaktsäkringen 

trycks mot underlaget och bulten avfyras. Även denna metod utfördes med bästa förmåga enligt 

standard: 10 bultar per test placerade 80 mm ifrån varandra med 60 minuters tidsintervall mellan 

testen. Metoden kan användas tills betongen uppnått max 16 MPa. Efter att en bult skjutits mäts 

utstickande del av bult och antecknas. 
 
Efter att 10 bultar skjutits ska betongens hållfasthet mätas 

genom att dra i bulten. Detta utfördes med en Hilti T4 

Tensile (dragtestare). Metallplattor placerades runt bulten vid 

betongen varpå ett mutterhuvud skruvades fast och 

dragkraften skruvades upp för hand mellan betong och mutter 

tills betongen inte kunde hålla emot längre och maximalt 

värde (i kN) noterades. 

 
 

 
Totalt mäts hållfastheten för varje recept i ca 8h (bägge metoder inräknat). 
 

 

 

 

 

Figur 5.4.1, Mecmesin 

Figur 5.5.1, Hilti DX 450 
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5.6. Beräkningar 

Vid omräkning av utdata från Newton till Pascal, användes beräkningsmallar från Tillsatts-tillverkaren. 

Beräkningsmallen inkluderar både Metod A och Metod B. För metod A finns även standardgrafer 

beroende på ballastens största kornstorlek från tillverkaren av Mecmesin. Ur graferna erhålls funktioner 

som används för omräkningen till MPa. 

Hållfasthetsberäkning enligt Metod A (Mecmesin) från Mecmesin vid  𝐷𝑚𝑎𝑥 <8mm 

 𝑃 =
𝑁−37

526
         (𝑀𝑃𝑎) 

 
Hållfasthetsberäkning enligt Metod A (Mecmesin) från BASF 

 𝑃 = 𝑁 × 𝑘       (𝑀𝑃𝑎) 

 
Hållfasthetsberäkning enligt Metod B (Hilti) från BASF 

 𝑃 =
𝑁×𝑠

𝑝𝑑
× 𝑘     (𝑀𝑃𝑎) 

 

 
N: medelvärde av utdata (Newton), förkasta största och minsta mätvärde för varje testtillfälle. 

k: konstant från beräkningsmodell 

 𝑀𝑃𝑎 =
𝑁

𝑚𝑚2 

s: sannolikhetskonstant från beräkningsmodell för att hantera osäkerhet i metod B 

 𝑝𝑑: Penetrationsdjup (mm) 

 𝑝: hållfasthet 
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5.7. Förbättringar 

• Den levererade betongen skulle varit ca 20 grader och inte 12–13 grader. Gynnsammaste tidig 

hållfasthetsutveckling fås för varmare betong och med tanke på att testet fokuserar på den 

tidiga hållfastheten så var detta en miss. Efter att första betongleveansen anlänt med för kall 

betong (12 grader) så kontaktades betongfabriken så att även resterande leveranser skulle 

värmas till samma temperatur. Om alla leveranser har samma temperatur kan resultaten 

jämföras bättre. 

 
• ConReg 700 hade inte använts på länge. Följden av detta var att mätvärdena inte stämde. O-

sprutade lådor mätte upp till +15 grader och sprutade lådor mätte minusgrader, detta var 

orimligt eftersom luften var nollgradig och betongytan ca +15 grader. Kunnig på plats kunde 

konstatera att utrustningen var rätt uppsatt och att felet förmodligen låg hos mätaren. Detta 

hade kunnat undvikas genom att kontrollera eller kalibrera utrustningen innan testet. 

 
• lufttemperaturen var aningen kall -5 till +2 grader. Generellt eftersträvas minst +5 grader vid 

sprutning av betong. Dock är detta krav främst till hänsyn av risk för fallande betong, vilket 

inte är en viktig parameter vid sprutning av testlådor. Optimalt för arbetets syfte hade varit att 

utföra testerna i tunnel. Ambitioner för test i tunnel fanns men detta visade sig svårt att få till i 

praktiken. 
 

• Vid Hilti-metod: om en mätning blev felaktig, alltså om det visade sig att en bult inte hade fäst 

tillräckligt eller om mätvärdet verkade felaktigt i efterhand så förkastades det värdet. Ny bult 

hade kunnat sättas i efterhand för att få 10 värden men då är värdena från olika tidpunkter och 

kan därmed bli missvisande. 

 
• Vid Mecmesin: om nålen stötte på större ballastkorn eller av annan anledning inte gick in 15 

mm så togs ett nytt test. 
 

• För att få så jämna och representativa mätresultat som möjligt så sattes inga mätningar 

närmare än 80 mm från kant (ingen standard) och alla tester sattes med så jämna mellanrum 

som möjligt och med cc 80 mm. Placeringen av mätningarna mättes dock inte exakt för varje 

mätning vilket skulle kunnat göras. 
 

• Alla testlådor utom en fick solljus under dagen. Betong som härdar ska helst skyddas mot 

solljus. Olika exponering av solljus kan dessutom bidra till olika temperatur på betongen och 

därmed påverka betongens härdning. Finns möjlighet ska skuggad testplats väljas där alla 

lådor får samma fysiska förutsättningar. 

 
• Tester med mecmesin skulle tas med 20 minuters mellanrum och bultpistol med 60 minuters 

mellanrum, eftersom testningen bestod av 8 lådor (4 recept), då tiderna skulle hållas för en 

låda av varje recept så blev tidsschemat pressat. Därför blev tidsintervallet inte exakt enligt 

plan. Testerna tog lång tid och det var många lådor att gå igenom. Detta hanterades genom att 

tidpunkterna för testerna skrevs ned och sen blev tidsintervallet så nära som möjligt med 

skillnader på 5–15 min. Detta hade kunnat undvikas om fler testverktyg funnits tillgängliga 

eller om färre lådor sprutats.  
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6. Resultat och analys 

I kapitlet redovisas resultat från inmätta värden i tabeller och diagram. Texter till rubrikerna hänvisar 

löpande till graferna. Orsaker till utfall av data samt parametrar värda att ta hänsyn till vid analys av 

resultatet presenteras. 

 

6.1.1. Grafer från Mecmesin 
För metod ”mecmesin” utläses en positiv hållfasthetsutveckling för alla recept enligt Graf 1. Det enda 

avvikande värdet förekommer för recept: 8 % accelerator utan x-seed, efter 34 min.  

 

Enligt graf 1 skiljs de olika recepten i första mätvärdet där receptet med ökad andel 

sprutbetongaccelerator uppmäts högre hållfasthet. Detta kan bero på felaktigt mätvärde. Det kan även 

förklaras av att högre sprutbetongaccelerator ger ökad tidig hållfasthet. Utöver detta kan tidsskillnader 

för testtillfällena noteras, det tidigaste mätvärdet är taget 5 minuter efter sprutning och det senaste 17 

minuter efter sprutning. 

Anledningen till att testningen med metod Mecmesin utfördes under olika lång tid för recepten 

grundar sig i svårigheter i utförandet då betongen tillstyvnar. Då betongen ökar i hållfasthet krävs 

större kraft för att trycka in Mecmesin-nålen15 mm. När brister i utförande upplevdes övergick 

testningen till nästa metod. 

En annan begränsning i metoden är att mätvärden påverkas beroende på utföraren av testet. Mätvärdet 

kan även bli felaktigt om nålen trycks mot ballastkorn.  

 

 

 

Graf 1, medelvärden från mätningar enligt Metod A. 
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Enligt trendlinje (Graf 2) får receptet med X-seed 100 högst hållfasthet för denna metod. Om 

mätningarna för metoden pågått lika länge för alla lådor finns en möjlighet för att högre 

hållfasthetsvärden skulle erhållas för receptet med X-seed 130.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2, trendlinje för värden enligt graf 1. 
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6.1.2. Grafer från Hilti 

Här blir osäkerheten i mätningarna tydlig, exempelvis erhålls en negativ trendlinje (Graf 4) för 

receptet med x-seed 130 vilket ifrågasätts. Betongens hållfasthet ska öka med tiden oavsett vilken 

accelerator som används. 

 

Graf 3, medelvärde från mätningar enligt Metod B. 

Linjen vid 4h visas för att uppmärksamma tiden då ökade hållfasthetskrav för sprutbetong kan 

förekomma. 

 

 

Graf 4, trendlinje för värden enligt graf 3. 

 

För övriga recept erhålls en positiv trendlinje (Graf 4), dock sticker enstaka värden ut för alla recept. 

Detta förklaras av den osäkre metodiken och ojämn betong. Trendlinjen i Graf 4 visar en högre initial 

hållfasthet för recept med ökad andel sprutbetongaccelerator. Detta recept utvecklas långsammare med 
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tiden och når inte lika hög sluthållfasthet efter 8 timmar i jämförelse med standardrecept och receptet 

med x-seed 100. Känt för recept med ökad andel sprutbetongaccelerator är:  ytterligare påskyndning 

av den tidiga hållfasthetsutvecklingen -vilket kan avläsas ur diagrammet. Däremot kan 

sluthållfastheten påverkas negativt vid hög dosering enligt M.Hansson, 2019. 

Utvecklingen som syns hos receptet med 8 % sprutbetongaccelerator behöver därför inte 

nödvändigtvis medförts av acceleratorn. Detta då försöken endast undersöker den tidiga hållfastheten 

och inte sluthållfastheten. 

Övriga två recept (standardrecept och x-seed 100) visar på en jämnare positiv utveckling där 

utstickande värden kan förklaras av mätosäkerhet. Graferna för recepten ger två relativt parallella 

linjer, där x-seed ligger i överkant. Detta även om hänsyn tas till osäkerheter.  

 

 

 

6.1.3. Grafer för hela testet 

Här syns en positiv hållfasthetsutveckling för alla recept utom X-seed 130 som avviker efter 260 

minuter. Avvikande värden syns även i det sena skedet för recept med 8 % sprutbetongaccelerator. 

 

Graf 5, medelvärde från mätningar för både metoderna (Mecmesin och Hilti) 

För samtliga recept sker ett “hopp” i hållfastheten (se Graf 5) då övergång från mecmesin- till Hilti-

metoden skedde. Detta hopp sker främst på grund av skillnader i mätmetod. Metoden med mecmesin 

fungerar bra i mjuk och färsk betong då nålen homogent kan tryckas in 15 mm. Metoden kan max 

uppmäta 1,2 MPa. Hilti-metoden gäller för mätningar upp till 16 MPa.  Betongen bör ha hunnit uppnå 

tillräcklig hållfasthet så att utstickande del av spiken är större än 8 mm- för Hilti-metoden. Då de olika 

metoderna är anpassade för olika skeden i betongens hållfasthetsutveckling finns ett “hopp” i 

mätningarna där betongen är för stark för Mecmesinen och för svag för Hilti. 

Inkluderat i “hoppet” finns även ökad hållfasthet i samband med ökat tidsintervall. Skillnader i 

mätvärden innan och efter “hoppet” liknar resultat från företagets tidigare tester. 

För noggrannare mätvärden i metodövergången kan ytterligare en metod tillämpas: “Spikpistol Hilti 

460”. Eftersom metoden inte finns som standard och dessutom visat stor osäkerhet i tidigare tester 

uteslöts denna metod från genomförandet. 

Vid underhåll av tunnlar har entreprenaden ofta ökat krav från beställare på den tidiga hållfastheten, 

kraven sträcker sig då exempelvis till de fyra första timmarna. Om resultatet fram till fyra timmar (240 

min) studeras, avläses en positiv utveckling för alla recept. 

För den tidiga hållfastheten syns relativt höga värden för recepten med X-seed, värdena för alla recept 

anses rimliga i detta skede enligt Whålstrand, P och Nykvist, H från BASF. 
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Efter fyra timmar kan sänkningar i hållfasthet utläsas på flera eller enstaka medelvärden och för 

samtliga recept. Slutsatser om sjunkande hållfasthet förkastas helt. Orsaker till uppmätt negativ 

hållfasthetsutveckling kan bero på: 

• Att de höga värdena är för höga och de låga är för låga, rimligtvis befinner sig det riktiga värdet 

någonstans däremellan. 

• Ojämn betong: tjockare lager betong förekommer ofta i mitten av den sprutade lådan och tunnare 

lager i kanterna, ökat tjocklek medför ökad temperatur i betongen och gynnsammare förhållanden 

för hållfasthetstillväxten. Eftersom proverna togs i horisontella rader, skedde en förflyttning nedåt 

i lådan för varje test. De tester som tagits i lådornas kanter visa lägre hållfasthet än de som tagits i 

mitten 

• Skillnader i temperaturutveckling för betongen kan variera beroende på förändringar i 

betongtjockleken men även beroende på hur långt ner i lådan provet tagits. Lådorna stod på mark 

utomhus kyls av marken, därför kan mätvärden från lådornas underkant spegla en tillväxt som 

utvecklats under lägre temperatur än mätningarna från lådornas överkant. Vid tester förflyttades 

mätningarna nedåt i lådan för varje provtagning- även detta kan förklara de låga värdena. 

• En osäkerhet i mätmetoderna medför risker för både för stora och för små mätvärden, en 

kombination av båda dessa kan förklara tillsynes sjunkande hållfasthetsvärden. 

 
Trendlinjerna för hela utvecklingen visar fortfarande relativt parallell utveckling för x-seed 100 och 

standardreceptet, med aningen högre hållfasthet för receptet med x-seed 100. 

 

 

Graf 6, trendlinje för värden enligt graf 5. 

Trendlinjerna påvisar ett behov av att räkna ut med vilken sannolikhet receptet med 6 % 

sprutbetongaccelerator och receptet med X-seed 100 går att skilja åt. På så sätt bör en slutsats kunna 

dras om x-seed 100 ger någon positiv effekt i sprutbetong eller inte. 

De märkbart lägre hållfasthetsvärdena för X-seed 130 är omotiverat och kan bero på yttre faktorer 

såsom kallare temperatur, felaktiga mätvärden eller ojämnt betonglager. 
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6.1.4. Grafer över betongens yttemperatur 

Temperaturutvecklingen för betongytan mättes med ”IR-100 termometer” (lasertermometer). 

Grafen visar den högsta uppmätta yt-temperaturen för hela lådan vid varje test. Temperaturen över 

dagen varierade mellan -5 till +2 grader. Vädret i övrigt varierade mycket under dagen, både sol och 

snö förekom. Mätningar av lufttemperaturen uteblev då Conreg 700 inte fungerade. 

 

Graf 7, betongytans temperaturutveckling för alla recept. 

Även om temperaturen i betongen sjunker så tappar den inte i hållfasthet, däremot kan utvecklingen gå 

långsammare.  

Vid testerna användes anläggningscement, vilket är en långsam cementtyp.  

Om hänsyn att betongen var kallare än väntat, utomhustemperaturen och att anläggningscement 

användes så kan en långsammare hållfasthetsutveckling än “optimalt” väntas.  

Alltså är det möjligt att få ännu snabbare tillväxt om de fysiska förutsättningarna varit annorlunda. 

Varför testerna utfördes i dessa förhållanden grundar sig i viljan att åstadkomma liknande 

förutsättningar som för underhållsarbeten.  

Värden på negativ hållfasthetsutveckling kan inte motiveras utifrån kall yttemperatur. Även om en 

långsammare utveckling erhålls så förskjuts utvecklingskurvan och blir flackare snarare än att 

hållfastheten sjunker. 
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6.2. Val vid sammanställning 

Vid sammanställning av testresultat i grafer togs ett medelvärde av de tio försöken per test. För att 

beräkna medelvärdet eliminerades märkbart felaktiga mätvärden och dessutom gjordes ett bortfall på 

det största och minsta mätvärdet. Medelvärdet korrigerades på grund av osäkerhet i laborativ metod. 

En jämförelse mellan graferna med korrigerat medelvärden och grafer med oförändrade medelvärden 

visar minimala skillnader. Därför bygger analysen på de grafer som tagits fram från medelvärden med 

bortfall av min- och maxvärden. 

Vid metoden mecmesin finns två alternativ för att omräkna utdata till MPa. Den ena från tillverkaren 

av redskapet och den andra enligt beräkningsmodell från tillsatts-tillverkaren. Metoderna ger inga 

stora skillnader i resultat och metod enligt beräkningsmodell valdes för att få enbart en beräkningsfil 

för båda metoderna. 

 

 

 

6.3. Kopplat till frågeställningen 

Frågeställningarna har legat till grund för arbetets framåtdrift och fokus på att besvara dessa har varit 

essentiellt för arbetets fortskridande. 

 
Val av recept diskuterades fram tillsammans med företaget. Antal recept som sprutades begränsades 

till max fyra, på grund av pressat tidsschema vid testning. Av dessa fyra recept behövde ett vara 

referens-recept alltså ett standardrecept att jämföra de andra recepten med. 

Därmed återstår ett val av tre recept. Syftet med arbetet är att utreda X-seed. Det finns det två varianter 

av tillsatsen och för att kunna jämföra dessa valdes att testa båda. Värt att utreda var även om ökad 

andel sprutbetongaccelerator (Normet TamShot 210AF) gav bättre effekt för den tidiga hållfastheten 

än X-seed. Därför valdes även ett recept med enbart ökad sprutbetongaccelerator. 

Information om hur tester skulle genomföras erhölls från studie av standarder och instruktioner från 

Besab samt tips och demonstrationer från andra företag. 

Parametrar som kom att påverka testresultatet diskuteras och förslag på hur de ska elimineras 

underlättar för eventuell upprepning av försöken. Vissa parametrar hade kunnat uteslutas om testerna 

utförts på annat sätt men förutsättningarna för utförande av tester fick avgöra avgränsningen dessa 

möjligheter.  

Resultatet tolkas i efterhand efter bästa förmåga, och i diskussion med företaget (Bsab) och 

tillverkaren (BASF). 
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6.4. Reflektion  

Vid fullskaliga tester finns många osäkerheter i mätning och utförande, därmed krävs stor förståelse av 

betong och testutförande när dessa orsaker och utfall av data diskuteras. Därför presenteras resultat för 

kunniga på olika företag och ett resonemang för möjliga orsaker fördes. 

De olika recepten visade skilda resultat vilket inte var oväntat, dock är orsaker till indikationen för 

fallande hållfasthet viktigt att utreda. 

Enda orsaken till den fallande hållfastheten är att proverna är tagna på olika ställen i lådan där 

betongens utveckling kan variera beroende på lagrets tjocklek eller temperaturutveckling. Det kan 

även vara så att skillnader förekommer mellan de båda testlådorna med samma recept och att 

övergången mellan dessa inte visar på homogent stigande hållfasthet. 

Det kan också vara så att osäkerheten i mätvärdena är så stor att de större värdena som uppmätts är 

alldeles för stora och de mindre värdena är för små, så att en rimlig nivå på mätvärden befinner sig 

någonstans däremellan med en svag positiv hållfasthetsutveckling. 

En tolkning av resultatet för den tidiga hållfastheten kan vara en annan. Mätningar med mecmesin 

visar på en ständigt stigande hållfasthet för alla recept, och där uppmättes en klar skillnad mellan 

betongen med och utan X-seed. Lådorna med X-seed nådde högre hållfasthet tidigare. För receptet 

med x-seed 130 han endast tre mätningar med innan betongen ansågs för hård för att penetrera. Allt 

detta indikerar en ökad tidig hållfasthet för sprutbetong med både X-seed 100, X-seed 130 och receptet 

med ökad andel sprutbetongaccelerator.  

 

 

 

Diagram 1, sammanställd utveckling för alla recept vid 1, 2.5, 4 och 8 timmar. 

 

Fortsatt studie av den tidiga hållfastheten för Hilti metoden (upp till fyra timmar) påvisar en snabb 

hållfasthetsutveckling för alla recept, men betongen med X-seed 130 sticker ut till det positiva. 



 

27 

 

Om några positiva slutsatser för X-seeds verkan kan dras genom att endast betrakta de första fyra 

timmarna är osäkert.  

Hållfasthetsutvecklingen vid användning av mecmesin ger bilden av en positiv verkan för X-seed, 

dessutom upplevdes tydligt en snabbare tillstyvning av X-seed 100 och framförallt X-seed 130 för de 

närvarande vid testning. “Hoppet” som sker till följd av övergången till Hilti-metoden är fullt rimlig. 

Det är först vid Hilti-metoden som osäkerheten i mätningarna framgår.  

De tidiga värdena från Hilti visar en fortsatt positiv utveckling, men säkerheten i dessa värden bör 

utredas. 

Tas de senare värdena från Hilti i beaktning (efter fyra timmar) märks osäkerheten i metoden och det 

blir svårt att dra slutsatser om vilket recept som bör rekommenderas. 

 

 

6.5. Brister i den genomförda undersökningen  

• Temperaturmätning av luft och eventuella väderförändringar borde dokumenterats 

noggrannare. 

• En förberedd och fungerande Conreg hade underlättat temperaturmätningar och gett en 

kompletterande mognadsgrad för betongen. 

• Färre lådor borde testas för korrekt tidsintervall mellan provtagningar alternativt tillgång till 

fler mätredskap eftersom tidsschemat var pressat och inte följdes oklanderligt. 

• Yt-tilljämning av de sprutade betonglådorna kunde ha genomförts för att med större säkerhet 

mäta på lika tjockt lager betong för alla testtillfällen. 

• Placering av lådor: lådorna borde hängts upp från marken och placerats i en rad. Detta för att 

motverka spridning av kyla från marken upp i lådorna. 

• Betong med felaktig temperatur borde skickats tillbaka till fabrik. Konsekvensen av detta blir 

att sprutningen senareläggs, dock erhålls en hållfasthetsutveckling med optimala förhållanden. 

• Tester kunde utförts lodrätt istället för vågrätt för att få ett mer genomsnittligt medelvärde för 

hela lådan då temperaturerna varierar mellan över- och underkant låda. På så vis fås mindre 

avvikande mätvärden. 

• Tester kunde genomförts inomhus för att eliminera de fysiska parametrar som kan skilja. 

• För att eliminera variationer i inmätningar borde samma person utfört alla provtagningar för 

aktuell mätmetod.  

 

6.6. Övriga påverkningar av X-seed i sprutbetong   

För att få svar på hur betongens andra egenskaper påverkas av X-seed intervjuades två företag. 

Tillverkaren av X-seed (BASF) och ett konkurrerande företag (SIKA) som tillverkar liknande 

produkter.  

 
vid frågan om hur ”seed-acceleratorer” samverkar med sprutbetongacceleratorn visade det sig att val 

av sprutbetongaccelerator (mer eller mindre aggressiv) inte påverkar hållfastheten något, förutsatt att 

rätt dosering skett. 

”Seederna är för långsamma för att agera i samverkan med sprutbetongacceleratorerna. 

Sprutbetongacceleratorn verkar direkt medan betongacceleratorn ligger latent och väntar, så 

att betongen kan hanteras innan seed-acceleratorn kickar in. 
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När man accelererar system så hårt som man gör (med både betongaccelerator och 

sprutbetongaccelerator) måste man beakta betongens porositet och permeabilitet.” enligt 

M.Hansson (personlig kommunikation 8 april 2019). 
 

  

 
Vid frågor angående hur sluthållfastheten kan påverkas av hållfasthetsacceleratorer var företagen 

överens om att negativa effekter kan uppnås vid överdosering. Även parametrar som temperatur vid 

gjutning eller sprutning i samband med acceleratorer kan påverka.  
 

“Om man har höga doseringar måste man titta gentemot referensen så att man inte tappar i 

sluthållfasthet. Alla system som accelereras kraftigt, oavsett vilken accelerator man använder 

ger en grov struktur alltså den konsumerar väldigt mycket vatten. Man får mycket 

termodynamiska spänningar, strukturen blir sprickbenägen och den kan tappa i 

sluthållfasthet.  
Det kan också vara så att du får bibehållen sluthållsfasthet men permeabiliteten för klorid- 

och vattengenomträngning ökar och kan skada både armering och betong.”  
M.Hansson (personlig kommunikation 8 april 2019). 

 
“Den optimala temperaturen beror på vad betongen ska användas för, till exempel vid 

gjutning av bottenplatta på en villa kan det vara ca 20 grader på arbetsplatsen. Man vill inte 

få en för snabb härdning heller (i för höga temperaturer) då det kan påverka den slutliga 

hållfastheten.” 
M. Haxton och P. Wåhlstrand (personlig kommunikation, 3 april, 2019). 

 

 

En faktor att ta till hänsyn vid avgörandet om X-seed är en produkt värd att rekommendera var om 

hälsorisker, miljöfaror eller negativa effekter i hanterbarhet medförs för tillämpning i sprutbetong. 
 

”Betong med MasterX-Seed 100 medför inga risker, har dock högt PH-värde och är frätande 

men det är betongen också så inga ytterligare risker medförs.” enligt M. Haxton och P. 

Wåhlstrand (personlig kommunikation, 3 april, 2019). 
 

”Riskerna beror på hur man hanterar kemikalier. Samtliga användare utav 
tillsatsmedel för betong ska följa hanteringsinstruktionen given i ”produktdatabladet  
(PDB) samt säkerhetsdatabladet (SDS)”. - M.Hansson (personlig kommunikation 8 april  
2019). 
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7. Slutsats  

För den tidiga hållfasthetsutvecklingen som testats syns först en positiv effekt för alla recept (8% 

sprutbetongaccelerator, X-seed 100 och X-seed 130) för testmetod A i jämförelse med 

standardreceptet. Av de två recepten med X-seed som testas, når X-seed 130 högre hållfasthet inom 

den första timmen. X-seed 130 är dock en bindetisdförkortare (förkortar tiden innan betongen börjar 

tillstyvna) så denna tillsats bör endast användas vid korta betongtransporter. Då mätningarna övergår i 

Metod B (Hilti) blir mätosäkerheten för stor och en statistisk hypotesprövning krävs för att med någon 

sannolikhet skilja recepten åt. I dagsläget kan därför ingen slutsats dras om X-seeds påverkan för 

sprutbetongens tidiga hållfasthet om mätvärdena för hela testet studeras. 

 

 

7.2. Svar på frågeställningen 

• Vilka recept är intressanta att testa? 

I denna studie har det beslutats att 4 olika recept skulle vara intressanta att testa: 

- 6 % sprutbetong accelerator utan x-seed.  

- 8 % sprutbetong accelerator utan x-seed. 

- 6 % sprutbetong accelerator med x-seed 100. 

- 6 % sprutbetong accelerator med x-seed 130. 

Anledningen att receptet med x-seed 100 ansågs intressant att testa var givet redan från början. 

Företaget (Besab) har tidigare utfört tester med denna tillsats och examenarbetets syfte var att 

bygga vidare på den undersökningen. 

Intresset för receptet med x-seed 130 låg i den så kallade 2 stegs verkan, alltså att både bindetiden 

och hållfastheten accelereras. Receptet med 6 % sprutbetongaccelerator utan x-seed var ett 

referensrecept som de andra recepten skulle jämföras med. 

• Hur ska tester genomföras och vilka testmetoder ska tillämpas? 

Vid utförandet av testet följdes standarden SS-EN 14488–2:2 006 vilket består av två metoder, 

metod A respektive metod B.  

I metod A användes Mecmesin som visar det maximala tryckkraften i Newton. Mätningarna med 

denna metod kan enbart göras upp till en hållfasthet på 1,2 MPa och nålen av Mecmesinen skall 

vara intryckt 15 mm för varje uppmätning. Varje 20:e minut gjordes 10 mätningar med 80 mm 

avstånd mellan varje mätning.  

Metod B utfördes med en bultpistol Hilti DX 450 SCT. Denna metod används från 3–16 MPa. Tio 

spika sköts med 80 mm avstånd och utdragskraften samt utstickande del av bult mättes.   

För att kunna bedöma om recepten med tillsatserna x-seed 100 respektive x-seed 130 ger positiv 

effekt i detta skede behövs en statistisk utredning och analys. En statistisk hypotesprövning bör 

utföras mellan olika recept för att beräkna sannolikheten att värdena för graferna i respektive 

recept skiljs åt. 
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• Hur ska liknande förutsättningar skapas för samtliga testlådor? 

Skiljande parametrar har försökts elimineras via planering så att liknande omständigheter ska gälla 

för samtliga testlådor. Med skiljande parametrar menas i detta fall dem faktorer som kan ha en 

eventuell påverkan till betongens hållfasthetsutveckling både positivt eller negativt såsom 

betongens temperatur, väderlek under dagen, sol, skugga och betonglagrets tjocklek.  

 

• Hur ska testresultatet tolkas? 

Utdata från testresultatet har samlats i tabellform varpå grafer tagits fram för att enkelt kunna tyda 

och analysera resultatet. Utifrån graferna märks en positiv hållfasthetsutveckling för samtliga 

recept inom de första två timmarna. Efter fyra timmar förekommer sjunkande hållfasthet för vissa 

recept, vilket är orimligt. Därför behöver statistiska beräkningar genomföras, som utreder med hur 

stor sannolikhet graferna kan skiljas åt så att mer pålitliga slutsatser om X-seeds verkan kan dras. 

 

7.3. Svar på syfte 

Den tidiga hållfasthetsutvecklingen för olika betongrecept med hållfasthets- respektive ökad andel 

sprutbetongaccelerator har undersökts. Båda typerna av acceleratorer visar på ökad hållfasthet 

jämfört med standardrecept om mätvärden från Metod A studeras. För metod B syns positiv effekt 

för hållfasthetsacceleratorerna fram till fyra timmar, sedan erhålls för osäkra mätvärden för pålitlig 

slutsats om effekten upp till åtta timmar. 

Andra egenskaper hos betongen påverkas inte vid tillsättning av hållfasthetsacceleratorer enligt de 

tillsatts-tillverkare som intervjuats. Detta förutsatt att dosering skett enligt rekommendationer.  

Underlag som tagits fram möjliggör vidare undersökning. Rekommendationer om vad som kunnat 

göras annorlunda samt hur arbetet kan fortskrida för mer pålitlig slutsats beskrivs under 

kommande kapitel. 

 

7.4. Slutord 

Studien har visat att tillsättning av hållfasthetsacceleratorer av typen X-seed 100 och X-seed 130 ger 

en förhöjd tidig hållfasthet jämfört med standardreceptet enligt metod A. Även betongreceptet med 

ökad andel sprutbetongaccelerator ger en positiv effekt inom metod A. För vidare slutsatser om 

hållfasthetstillväxten vid metod B krävs en större säkerhet i mätmetoden än vad som uppvisas. Därför 

behövs en statistisk hypotesprövning beräknas för en pålitligare slutsats. 
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8. Rekommendationer 
 
I nuläget rekommenderar vi företaget till fortsatt utredning. 
Företaget har lagt ner en hel del resurser för att vi ska kunna utesluta om x-seed ger någon märkbar 

effekt eller inte. Tanken är att företaget ska få bra underlag för att avgöra om de antingen ska fortsätta 

satsa på ett betongrecept som inkluderar x-seed eller om de ska lägga ner idén och söka efter nya 

tillsatser. För att få pålitligt underlag som kan avgöra detta, bör det utredas med hur stor sannolikhet x-

seed 100 skiljer sig från standardreceptet enligt utdata från tester. 

En sådan “hypotesprövning” kan enkelt beräknas statistiskt med hjälp av de mätvärden som tagits 

fram. 

 
Sedan kan en del av mätvärdena framstå som opålitliga, dessutom förekom brister i genomförandet, 

exempelvis fel betongtemperatur. För att komplettera testresultatet kan ett mindre test genomföras i 

labbmiljö, där små kroppar gjuts och trycks i ett bindetidstest. Testet kan utföras i mindre skala och 

snabbt påvisa den tidiga hållfastheten. För att få ett litet test med snabbt resultat rekommenderas att 

endast standardrecept och betong med x-seed 100 jämförs, då de är de två aktuella recepten för 

förstärkningsarbeten i trafikerade tunnlar. 
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