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SAMMANFATTNING 

 

Examensarbetet är ett uppfinningsprojekt som handlar om värmeledningsförmåga hos betong.  

Värmeledningsförmåga (λ-värde) är en material konstant som beskriver hur bra värmeledare ett 

ämne är. Betongens  λ-värde är 0,8 wm
-1

k
-1

. 

 Betongen är ett av våra viktigaste byggnadsmaterial, en förbättring av betongens 

värmeledningskapacitet kan innebära stora fördelar i form av energi sparande, därför försökte 

vi genom att bland betongen med andra material (batch) att höja betongens λ-värde. 

Vi ersatte en del av sand eller flytspackel med batch. Ersättningsvolymen varierade mellan 50 

%, 60 % eller 70 % i de olika blandningar vi testade.  I vissa fall fick vi blåsor vilket 

försvagade betongen. I samtliga fall där blåsor förekom använde vi Portland cement. Plattor 

där vi använde flytspackel eller aluminatcement klarade sig bättre. 

Följande resultat av mina prov visar några av de förändringarna i λ-värde vi fick under 

projektet. 

 

λ-värde (wm
-1

k
-1

) Batch i % Cement 

0,7064 0 Portland cement 

2,9788 50 Flyttspackel 

2,4978 50 Aluminat cement 

 

Förbättring av värmeledningsförmåga hos betongen kan vara extrem användbar i golvvärme 

system och uppvärmning av trottoarer. 
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SUMMARY  

 

This thesis is an invention project regarding the thermal conductivity of concrete.  

Thermal conductivity (λ-value) is a material constant that describes how well a substance is as 

a heat conductor. Concrete λ-value is 0.8 wm
-1

k
-1

.  

 

 Concrete is one of our main building materials, an improvement of the thermal conductivity of 

concrete may result in great advantages in terms of energy saving, therefore, we tried to mix 

concrete with other materials (batch) to raise the concretes  λ-value.  

 

We replaced part of the sand or removable filler with batch. The compensation volume ranged 

from 50%, 60% or 70% in the different mixtures we tested. In some cases we got blisters, 

which weakened the concrete. In all cases where blisters occurred, we used Portland cement. 

Plates, where we used an levelling mass for flooring or aluminate cement made it better.  

 

The following results of my tests show some of the changes in the λ-value we received during 

the project. 

 

 

λ-value (wm
-1

k
-1

) Batch in % Cement 

0,7064 0 Portland cement 

2,9788 50 Levelling mass 

2,4978 50 Aluminat cement 

 

 

Improvement of the thermal conductivity of concrete can be extremely useful in floor heating 

systems and heating of pavements. 
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1.  BAKGRUND 

 

1.1 PROJEKT IDE 

Ett område som har blivit intressantare med tiden är olika materials värmeledningsförmåga. 

Allt för att utnyttja energin bättre. Inom området Byggnadsteknik har intresset för 

värmeledningsförmåga i cementkonstruktioner inte skapat något större intresse sedan man 

undersökt förbättrad kylförmåga vid gjutning av kraftigare konstruktioner där man ville leda 

bort stelningsvärmen och det var på 1960 talet. 

Med en framtida höjning av alla energipriser i sikte kan man förutse att intresset för området 

kommer att öka. BioSolv som är ett litet innovationsföretag har därför tillsammans med 

Institutionen för Byggnadsteknik börjat en försiktig explorering av några idéer för att se om det 

går att öka värmeledningsförmågan i betonggjutningar och försöka uppskatta hur resultatet 

skulle kunna användas i praktiken. 

Projektets idé snuddar också vid tanken på hur byggnader skall kunna värmas och kylas 

effektivare i framtiden. 

Tekniskt sett har vi övervunnit ett av de största hindren för förbättrad värmeledningsförmåga 

genom att minska mängden gasbubblor i den torkade betongen . Detta i samarbete med 

företaget SMC i Malmö som välvilligt ställt material som aluminatcement till vårt förfogande. 

Exakt hur vi gör vill vi avvakta med att avslöja för att inte förstöra våra möjligheter att söka ett 

patentskydd på några av idéerna. Själfallet är alla mätningar och resultat korrekt angivna. I 

våra mätningar har också validiteten av äldre utgångna patent kontrollerats. 

Examensarbetet har utförts av Nagwa Elmohr på ett förtjänstfullt sätt. 
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1.2 VÄRMELEDNINGSFÖRMÅGA 

Värmeledningsförmåga är en materialkonstant som beskriver hur bra värmeledare ett ämne är. 

Värmeflödet Q (mängden värmeenergi som passerar på en tidsenhet) genom en stav eller en 

plåt är proportionellt mot tvärsnittsarea (A figur 1) och mot temperaturskillnaden mellan den 

kalla och den varma sidan ΔT och omvänt proportionellt mot stavens längd (eller plåtens 

tjocklek) x: 

 

                                                 .   

 

Figur 1. Värmeflöde 

 

 

Q= K*A* ΔT/X                                                 Eq1      

 Q= q* A                                                            Eq2      

             K= q* A*X/A*ΔT= q*X/ ΔT                            Eq3   

 

 

I denna formel(Eq3) är K värmeledningsförmågan. Den mäts i SI-enheten W·m
-1

·K
-1

 (watt per 

meter och kelvin) 

För metaller beskriver Wiedemann-Franz-lagen proportionaliteten mellan 

värmeledningsförmåga och elektrisk ledningsförmåga. De flesta elektriska isolatorer är också 

http://sv.wikipedia.org/wiki/SI-enhet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Watt
http://sv.wikipedia.org/wiki/Meter
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kelvin
http://sv.wikipedia.org/wiki/Wiedemann-Franz-lag
http://sv.wikipedia.org/wiki/Elektrisk_ledningsf%C3%B6rm%C3%A5ga
http://sv.wikipedia.org/wiki/Isolator
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värmeisolerande. Det finns dock undantag, såsom diamant som har hög 

värmeledningsförmåga, mellan 1000 och 2600 W·m
-1

·K
-1

 (högre än koppar). Aluminiumoxid 

(safir) är ett annat exempel på ett hårt, isolerande, material med hög ledningsförmåga 

(Wikipedia, 2009) 

 

 

Värmeledningsförmåga hos några vanliga ämnen 

 

Ämne Värmeledningsförmåga 

W·m
-1

·K
-1

 

Silver 430 

Koppar 390 

Guld 320 

Aluminium 236 

Mässing 79 

Platina 70 

Invar 16 

Vismut 8,5 

Glas 1 

Vatten 0,6 

Luft 0,026 

Ull 0,05 

Betong 0,8 

Tabell 1. Värmeledningsförmåga för några ämnen. 

 

Värmeledningsförmågan ändras med temperaturen. För de flesta ämnen minskar den något 

med stigande temperatur. (Wikipedia, 2009) och (eidelbergcement.com). 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Diamant
http://sv.wikipedia.org/wiki/Koppar
http://sv.wikipedia.org/wiki/Safir
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1.2.1 VARFÖR BEHÖVER VI VÄRMELEDANDE AVJÄMNINGSMASSA? 

 

 Spara energi med golvvärme 

Minskade energikostnaderna vill vi väl alla ha, både för plånbokens och för miljöns bästa. 

Uppvärmningen är den största energislukaren, kanske kan du få ned förbrukningen med 

golvvärme. 

När fötterna är varma känns hela kroppen varm. Det är därför det känns så behagligt att vandra 

barfota på sommarkvällens solvarma klippor eller att sätta fötterna i ett varmt fotbad om man 

är frusen. 

På samma sätt fungerar det med golvvärme. Genom att hålla en relativt hög temperatur på 

golvet, cirka 22-23 grader, kan du hålla en så låg lufttemperatur som runt 18-19 grader. Det 

känns lika varmt och skönt inne ändå. Du behöver alltså inte värma upp luften lika mycket som 

vid till exempel uppvärmning via radiatorer. 

 

 golvvärme system 

För att få bra golvvärme system behöver man. 

1. golvbeläggning som har en hög värmeledningsförmåga(högt λ värde)  

2. man ska ha bra isolering under 

Så värme stiger uppåt och inte nedåt. 

 

 uppvärmning av trottoar 

När man använder asfalt eller markbetong som har en hög värmeledningsförmåga(högt λ 

värde) kan man utnyttja värme för t ex hålla snöfritt (hackfritt). 

 

Viktigt med välisolerat hus 

Det finns dock en del krav på ett hus för att golvvärmen ska fungera bra och effektivt. Det 

viktigaste är att huset är tätt och väl isolerat undertill. Är huset byggt på betongplatta på mark, 

krävs en isolering mot jorden på minst cirka 300 millimeter mineralull eller liknande. Är 

isoleringen mot mark för dålig, kan upp till 30 % av värmen gå nedåt.  
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Även fönstren måste vara anpassade för golvvärme. De får inte ha något luftintag undertill 

eftersom den kalla luft som kommer in där utifrån, är tyngre än inomhusluften och därför 

sjunker mot golvet. Detta ger ett kallt golvdrag och brukar kallas för "kallras". Dina fönster bör 

ha ett U-värde på 1,2 W/kvadratmeter K för att fungera bra med golvvärme.(vi i villa.se) 

 

Enligt Miljömålen krävs energisnåla och resursnåla hus 

Bygg- och fastighetssektorn använder cirka 40 % av energin i Sverige, energi som i huvudsak 

går till uppvärmning, varmvattenberedning och el till fläktar, pumpar, kylmaskiner, belysning, 

vitvaror, kontorsapparater mm. Visst går det åt en del energi vid produktion av själva 

byggnadsmaterialen, för transporter till byggarbetsplatsen och för att uppföra byggnaden, men 

den i särklass största miljöpåverkan orsakas av energianvändning under driftskedet. Om man 

räkna på 50 års brukstid så kommer andelen energi som behövts för att tillverka och 

transportera byggnadsmaterial endast att utgöra ca 10 % av energin som behövs för driften av 

huset. Att göra en byggnad riktigt energieffektiv är alltså den största miljöinsatsen och det i 

princip oberoende av vilka byggnadsmaterial i konstruktioner och ytskikt. ((betongindustri.se) 

 

 

2.  KRAV SOM MAN STÄLLER PÅ BYGGNAD  

 

 Klimatskärm som ger ett hälsosamt och behagligt inomhusklimat. 

 Låg livscykelkostnad.  

 Låg energianvändning för uppvärmning. 

  God driftekonomi. 

 Lågt underhållsbehov. 
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3. CEMENT BASERADE MASSOR  

 

2.1 ALLMÄNT OM BETONG MATERIAL 

2.1.1 VAD ÄR BETONG? 

Betong är ett av våra viktigaste byggnadsmaterial. Den är ett hållbart material som trots det 

kommer att åldras med tiden. För att få en så lång livslängd på betong konstruktion som 

möjligt behöver reparationer och underhåll genomföras. 

En betongkonstruktion livslängd beror på flera faktorer t.ex. miljö runt konstruktionen, 

produkterna som användas, framställningsmetoder, underlag m.m. 

Betong tillverkas till 80 procent av grus, sand och stenar i lämplig storlek. 14 procent av 

materialet utgörs av cement - mald kalksten som hettats upp till 1300°C. Vatten utgör 6 procent 

för att härdningsprocessen ska starta. Ibland tillförs även små mängder tillsatsmedel (0,1-0,3 

procent) för att förbättra betongen i något avseende, till exempel ifråga om frostbeständighet 

eller gjutbarhet (betongindustri.se). 

Men även när det gäller de kemiska tillsatserna handlar det oftast om harmlösa naturprodukter, 

bland annat vinsolharts. När vinsolhartsen blandas i betongen bildas små luftbubblor som 

motverkar sprickor och därmed gör betongen frostbeständig. Ett annat exempel är 

lignosulfonat. Det utvinns ur ved och är en vanlig restprodukt i pappersindustrin. Som 

tillsatsmedel i betong är det vattenreducerande, vilket innebär att betongen torkar snabbare. 

Polykarboxylat är en polymer som gör att ”friktionen” i betongen minskar. Betongen lägger sig 

då snabbare och enklare på plats, vilket underlättar arbetet och förbättrar ergonomin för 

byggarbetarna.  

 

3.1.2 BETONGENS BESTÅNDSDELAR 

 

3.1.2.1 CEMENT 

Cement är ett hydrauliskt bindemedel vilket kännetecknas av att det hårdnar genom reaktion 

med vatten till en produkt som inte är löslig i vatten. 

Portlandcement är den egentliga beteckningen på dagens cement, patenterat 1824 av Joseph 

Aspdin. Namnet refererar till halvön Portland i England då cementets färg är lik portland-
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stone; en välkänd byggnadssten. Cement är en viktig ingrediens i betong och murbruk. Den 

första svenska cementen såg dagens ljus 1872 i Lomma i Skåne men redan för ett par tusen år 

sedan använde sig romarna av cement- och betonglika material vilka de kallade concretum - 

därav det engelska ordet concrete. Byggnadsverken kallades Opus caementicium, det svenska 

ordet cement är kommit därutav. 

Romarnas kunnande gick förlorat vid tiden för romarrikets fall och tekniken var bortglömd 

fram till 1414, när man i ett schweiziskt kloster hittade Vitruvius verk. På grund av Vitruvius 

verk vet man vilka beståndsdelar den Romerska cementen bestod utav, en blandning av släckt 

kalk, Kiselsyra, aska, vulkanisk sand och tegelmjöl. Detta material kallas idag puzzolaner efter 

halvön Puzzuoli där romarna vid tiden utvann den vulkaniska askan. Vid tillsats av vatten 

uppstår en kemisk reaktion som bildar kalciumsilikathydrat. Reaktionen sker även under 

vatten. 

Dagens cement tillverkas huvudsakligen av finmalen kalksten och lera som bränns till 

cementklinker (små kulor) i roterande ugnar vid en temperatur upp mot 1450°C och är mycket 

energikrävande. Efter kylning mals cementkulorna till pulver. Därefter tillsätts 5 % gips för att 

hämma cementets bindning till ett fint pulver som saluförs som cement av olika kvalitéer. 

(Wikipedia, 2008) 

 

3.1.2.2 OLIKA CEMENT TYPER 

Snabbhärdande portlandcement används i betongelementindustrier eller vid övriga gjutningar 

när man önskar en tidig formrivning.  

 Anläggningscement, en CEM 1 cement där man önskar en långsammare härdning och 

därmed en lägre värmeutveckling.  

 Vitcement är en portlandcement som har lägre alkaliska egenskaper, tillverkas av 

renare råvaror samt bränns och mals på ett särskilt sätt. Vitcement används bland annat 

vid gjutning av terrazzo  

 Aluminatcement uppfanns i Frankrike 1908 och har ett snabbt härdningsförlopp med en 

betydligt högre värmeutveckling än portlandcement. Vidare erhåller aluminatcement i 

stort sett sin slutliga hållfasthet efter ett dygn. Aluminatcement användes i Sverige åren 

1925 till 1941 och var gjutningsbar även vintertid vid sträng kyla, men förlorar 90 % av 

styrkan efter cirka 30 år. Aluminatcementen tål höga temperaturer upp till (1500 till 

1600°C och används vid gjutning av eldfasta komponenter till eldstäder och insatser i 

värmepannor). Aluminatcement är ingrediensen till eldfasta bruk och 

avjämningsmassor för golv så kallade flytspackel.  
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3.1.2.3 VATTEN 

Vid gjutningen måste det finnas tillgång till rent vatten. En regel som praktiseras är att 

drickbart vatten är lämpligt till betong.  

 

3.1.2.4 TILLSATSMEDEL 

Med olika typer av tillsatsmedel kan man modifiera såväl den färska som den hårdnade betong 

egenskaper för att anpassa dessa till olika önskemål.  

Flyttillsatsmedel är den vanligast använda tillsatsmedel.   

Tillsatsmedel som vi använt är ett flyttillsatsmedel som heter Sikament ECO12  

Användning: Sikament ECO12 kan användas till alla typer av betong kvalitéer inom 

betongproduktion där man vill uppnå enklare betonghantering, bättre och säkrare 

formutfyllnad, färre efterlagningar samt högre kvalitet och korttidshållfasthet 

 

3.1.2.5 BALLAST 

I vanlig betong används sand, grus, singel och makadam av olika bergarter t.ex. granit och 

gnejs. I ballastmaterial bör korn av olika storlek förekomma i en viss inbördes relation. De 

hålrum som även vid tät packning finns mellan de största kornen skall utfyllas av mindre korn, 

vilkas hålrum fylls av ännu mindre etc.  

Kornstorleksfördelningen åskådliggörs med en siktkurva eller graderingskurva. Denna bestäms 

genom att en uppvägd mängd ballast siktas genom en serie siktar med successivt minskande 

maskvidd.  Genom vägning och beräkning kan man bestämma hur stor andel av den 

ursprungliga mängden som har passerat varje sikt. Siktapparaten visas i figur 2. 
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                                                   Figur 2. Siktapparaten 

 

Till plattorna vi gjorde har vi använt sand, i tabell2 nedanför finns det en typisk siktkurva 

(Figur 3) för sanden som vi använt i våra försök.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2a. Sikt tabell 

Sand    

 Stannat Stannat% Stannat  ∑% Passerat ∑% 

Sikt (mm) gram    

8 14,1 3% 3% 97% 

4 23,7 4% 7% 93% 

2 55,5 10% 17% 83% 

1 100,9 19% 36% 64% 

0,5 156,8 29% 65% 35% 

0,25 48,1 9% 96% 4% 

0,063 12,4 2% 99% 1% 

<0,063 7,5 1% 100% 0% 

summa 538 100%   
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Grus Stannat Stannat% Stannat ∑% Passerat ∑% 

 Sikt (mm)  gram       

25 38 2 % 2 % 98 % 

16 37 2 % 5 % 95 % 

11,2 1157,4 73% 78% 22% 

8 329,4 21% 98% 2% 

4 24,8 2% 100% 0% 

2 2 0% 100% 0% 

Summa 1588,6 100%     

Tabell 2b. Sikt tabell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Siktkurva 
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3.1.2.6 BATCH 

Batch är den tillsats vi använder för att uppnå bättre värmeledningsförmåga. Vi har testat olika 

typer av batcher och här är sikt kurva för dem. Se tabell 3, 4, 5 och 6 samt figur 4, 5, 6 och 7. 

 

Sikt (mm) Stannar   Passerat Stannat 

  Gram % ∑ % ∑ % 

8 0 0 % 100,00% 0,00 % 

4 1 0,48 % 99,52% 0,48 % 

2 135 65,31% 34,69% 64,83% 

1 65 31,45% 2,76% 97,24% 

0,5 5,3 2,56% 0,19% 99,81% 

0,25 0,3 0,15% 0,05% 99,95% 

0,125 0,1 0,05% 0,00% 100,00% 

0,063 0 0,00% 0,00% 100,00% 

Summa 206,7       

Tabell 3. Batch A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.  Siktkurva för batch A 
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 Sikt (mm) 
                   

Stannar   Passerat Stannat 

  Gram % ∑ % ∑ % 

8 0 0,00 % 100 % 0,00 % 

4 1 0,41 % 99,59% 0,41 % 

2 209 85,62% 13,97% 85,62% 

1 34 13,93% 0,04% 99,96% 

0,5 0,1 0,04% 0,00% 100,00% 

0,25 0 0,00% 0,00% 100,00% 

0,125 0 0,00% 0,00% 100,00% 

0,063 0 0,00% 0,00% 100,00% 

Summa 244,1       

 

Tabell 4. Batch B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Siktkurva för Batch B 
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Tabell 5. Batch D1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Siktkurva för Batch D1 

 

 

 

Sikt (mm) Stannar   Passerat Stannat 

  Gram % ∑ % ∑ % 

8 0 0,00 % 100 % 0,00 % 

4 0 0,00 % 100 % 0,00 % 

2 5 2,50 % 97,50% 2,50 % 

1 188 93,86% 3,64 % 96,36% 

0,5 7 3,49 % 0,15 % 99,85% 

0,25 0,2 0,10 % 0,05 % 99,95% 

0,125 0,1 0,05 % 0,00 % 100,00% 

0,063 0 0,00 % 0,00 % 100,00% 

Summa 200,3       
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Tabell 6. Batch D2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Siktkurva för Batch D2 

 

Batch D2Sikt 

(mm) Stannar   Passerat Stannat 

  Gram % ∑ % ∑ % 

8 0 0,00 % 100 % 0 % 

4 6,5 3,18 % 96,82% 3 % 

2 188,8 92,41% 4,41 % 96 % 

1 8,7 4,26 % 0,15 % 100 % 

0,5 0,2 0,10 % 0,05 % 100 % 

0,25 0,1 0,05 % 0,00 % 0 % 

0,125 0 0,00 % 0,00 % 0 % 

0,063 0 0,00 % 0,00 % 0 % 

Summa 204,3       
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4. EXPERIMENT 

4.1 METOD FÖR ATT MÄTA LAMBDAVÄRDE 

 

I en fast kropp sker värmetrensporten huvudsakligen genom värmeledning. För homogena 

material kan man vid stationära förhållanden och endimensionellt värmeflöde definiera en 

storhet som anger hur värmeledande materialet är. Denna storhet kallas värmekonduktivitet 

och betecknas med λ (w/ m. k). Eq 4 

     λ= q* x/ ∆ t                                                                              Eq 4 

där ∆ t = temperaturskillnad mellan provföremålets varma och kalla sida . 

         x = provföremålet tjocklek (m) 

          q = värmeflödestäthet, (w/m2)  

Vid mätning placeras provföremålet mellan en varm och en kall yta. Värmeflödestäthet och 

yttemperatur mäts.  När dessa blivit konstanta kan materialets värmeledningsförmåga 

beräknas.    

 

 4.2 TILLVERKNING AV PROVFÖRMÅLET 

  4.2.1 PROPORTIONERING AV BETONG 

Syftet med betongproportionering är att tillverka betong så man kan få önskade egenskaper. 

Därför har man olika recept och olika blandnings sätt men ingen proportioneringsmetod är 

exakt. Proportionering av betong gjordes här med hjälp av instruktioner från Burström, 

byggnadsmaterial handboken och Cement och betong institut(CBI). Proportioneringen av 

material för plattor av flytspackel och aluminat cement gjordes efter instruktion från material 

tillverkarna. 

Portland cement var ”Slite STD” från Cementa. 

Flyttspackel var 240 avjämning fin snabb 

Aluminat cement var ciment fondu från Frankrike. 
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Huvudbeståndsdelar i betong är cement, vatten och ballast. Dessutom kan man använda tillsats 

huvudbeståndsdelar medel för att påverka betongens egenskap och det har vi använda i vissa 

plattor (B, 3). 

Cementpasta (cement+ vatten) är betongens bindemedel och dess egenskap bestäms av 

vattencementtalet vct.  

Vct =v/c där 

V är vatten mängden i kg*. 

C är cement mängden i kg** 

* 1liter vatten=1kg vatten 

**1 liter cement ca 3,1kg cement 

Ballast 

Ballast som man använder är sten och grus och det har vi använt i betongen. Visa plattor har 

ballast gjord av sand och grus (A, B och C) andra plattor har gjord av sand (1, 3, 4 och 9) 

Och andra har gjord av sand och batch A, B och D (5-8 och 10-17). 

 

                

4.2.2 RECEPT 

 

Detta är recepten på de betongblandningar som används i arbetet. 

Platta (A) 

Två plattor med volym 0,4*0,4*0,055 m. 

Betongen volym är 0,0088*2 m
3. 

 
 1:2:4 cement: sand: grus  

Portland cement = 6,6 kg  

Sand =0,008m
3
 

Grus = 0,016m
3
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Sand 0,008*1800/m
3
=14,4kg 

Grus0,016*1600t/m
3
=25,6kg 

Vatten/cement= 0,5 

Vatten= 3,784kg 

Platta (B) 

 

Vi göt 4 plattor. Volymen är0,2*0,2*0,05 totalt var det 0,008m
3 

betong. 

Vi använde samma recept som för platta A men blandade på ett annat sätt, vi tillsatte flytmedel 

(Sikament ECO 12). 

Flytmedel=0,033 kg 

Vatten/cement=0,5  

Flyttillsätts medel till betong är 0,01 av cement vikt och det är 0, 033kg=33g flyt medel. 

Blandning är sand och grus sedan cement sedan vatten tillslut flytmedel. 

Betong är bättre än första gången. 

 

Platta (1) 

Industritillverkad betongplatta, så kallad ”mankbetong”. 

 

Platta (2) 

Betongplatta tillverkad vid en förstudie till detta projekt. 

Recept för alla plattor som gjutits i projektet visas i tabell 7 nedan. 
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Tabell 7. Recept för plattor 

Platta 
Volym 

(liter) 

Vatten 

(liter) 
Sand (kg) Grus (kg) Batch 

Portland 

cement 

(kg) 

Aluminat 

cement 

(kg) 

flytspackel 

(kg) 

A 8,8 1,892 7,2 12,8 0,0 3,3 0,0 0,0 

B 8,8 1,65 7,2 12,8 0,0 3,3 0,0 0,0 

3 9,07 1,84 15,83 0,0 0,0 3,36 0,0 0,0 

4 9,07 2,9 12,42 0,0 0,0 4,84 0,0 0,0 

5 7,4 2,824    7,125=3,7L 0,0 50% A 4,7 0,0 0,0 

6 7,4 2,82    7,125=3,7L 0,0 50% A 4,7 0,0 0,0 

7 6,48 2,82    7,125=3,7L 0,0 50% B 4,7 0,0 0,0 

8 7,4 1,25 0,0 0,0 70% D 0,0 0,0 3,8 

9 5,8 2,7 13,625 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 

10 6,48 2,5 0,0 0,0 50% D (4,3L) 0,0 0,0 5,8 

11 6,48 1,414 3,12 0,0 70%D (3,1L) 0,0 3,53 0 

12 6,48 1 0,0 0,0 60% D (5,16L) 0,0 0,0 4,64 

13 7,4 1,41 3,4 0,0 60% D (2,67L) 0,0 3,53 0,0 

14 6,48 1,41 4,4 0,0 50%D (2,22L) 0,0 3,53 0,0 

15 7,4 1,6 5,4 0,0 50%D (2,22L) 1,765 1,765 0,0 

16 6,48 1,68 5,4 0,0 50%D (2,22L) 2,64 0,88 0,0 

17 7,4 1,72 5,4 0,0 50%D (2,22L) 3,09 0,44 0,0 
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Kommentar 

Detta är noteringar beträffade gjutningen av de olika plattorna. 

Platta A 

Blanda 1:2:4 Cement, sand och grus. 

Vi blandade cement och sand först. Sedan blandade vi grus och vatten men betongen var torr så 

vi hällde i 2,8 kg vatten . 

 

Platta 3  

1 m
3
 färsk betong är 370 kg cement + 202,9 liter vatten + 174,8 kg sand  

Jag skulle göra 9,07 liter färsk betong men efter gjutning fick jag 5,7 liter färsk betong  

 

Platta 9  

Man skulle blanda cement: sand 1:3 och vi beräknade (vatten) /(cement) = 0,6  

 Vi skulle göra 7 liter färsk betong men vi har fått 5,8 liter  

 

 Platta 5   

Vi har använt samma recept som platta 9. Halva mängden av sand volymen med batch.  

Mättningen visade att sandens volym var lika med 7,4 liter då ersatte jag 3,7 liter sand med 

batch. 

 

Platta 4  

För 1 m
3
 färsk betong ska man använda  

534 kg cement  

320kg vatten  

1369 kg sand 
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Platta 6  

Betong med batch A tvättad  

 

Platta 10 

Bindmedel är flytspackel. Vi har använt 50 % batch D som var halvt av bindmedel.  

 

 

4.2.3 GJUTNINGS ARBETE 

  

4.2.3.1 BLANDNINGSTID 

Blandningstid ska vara mellan fem minuter och tolv minuter eller tills betongen ser homogen 

och stabil ut samt har en god arbetbarhet. 

4.2.3.2 GJUTFORM 

 

För gjutningen använde vi två formar som återanvändes flera gånger. En av dem var av plast 

med mått 36 * 36 * 7 cm. Plastens egenskaper gör att vattnet inte rinner ut. 

Den andra formen var av trä med mått 34 * 34 * 6 cm. När formen utsattes för vibration med 

stor hastighet rann vattnet ut. 

 

4.2.4 BESKRIV DETALJERAT  

Först har vi förberett oss med 2 plattor (A och B) som vi inte har använt för mätning pga. deras 

storlek (0,4m*0,4m*0,05 m) är för stor .  

Vi har först gjort experiment med materialens vikt för plattor A och B. Med de andra plattorna 

mätte vi vatten och cement med vikt (svårt att mäta cementens volym). För sand och batch har 

vi mätt med volym och vikt. 



27 

 

 

Vid blandningar ska man hälla i allt material innan man tillsätter vatten (blandare ska vara 

torr) figur 8. När blandaren är blöt hälls sanden i först annars kan cement eller batch fastna i 

blandare.  

 

                                   

Figur 8. Blandare 

 

 

4.2.4.1BESTÄMNING AV SANDENS SKRYMDENSITET 

Data för materialens densitet behövs för att blandningarna ska kunna göras. 

Bestämning av sand densitet . Jag tog 2 liter mått och hällde i 1 liter vatten och 2,60 kg sand. 

Jag fick volym 2,0 liter. Från detta resultat kunde man räkna fram densitet. Det blev 2,6 ton/m
3
. 

  

4.2.4.2BESTÄMNING AV BATCH DENSITET 

Bestämning av batch densitet. Jag tog 2 liter mått och hällde i 1 liter vatten och sedan Hälldes 

batchen i tills det blev sammanlagt 2 liter tillsammans. Batch densitet blev 2,41 ton/m
3
.  
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4.2.4.1BESTÄMNING AV POR VOLYM . 

Vi tog 500 ml av batch D och blandade med 209 ml vatten (upp till kanten) och vägde det. 

Vikten var 784,4 g (bara batch D) 

Vikten efter torkningen = 758,3 g  

 

4.2.5 UTRUSTNING FÖR ATT MÄTA VÄRMELEDNINGSFÖRMÅGA  

Vattnet tempereras till 40 
o
C i ett så kallat ”Laudabad” som är utrustat för att värma eller kyla 

vatten (2). En kontakttermometer (1) styr temperaturen. Vattnet pumpas genom en slang (3) till 

en vattentank i provuppställningen. Vattnets temperatur i vattentanken når upp till 38
 o
C p.g.a. 

värmeförlust i slangen.  

När vi gör mätningar lägger vi provplattan ovanpå vattentanken med en termometer under 

plattan och värmeflödesmätare ovanför plattan. Två termometrar placeras mellan 

värmeflödesmätare och provplattan. Sen lägger vi en betongplatta ovanpå med isolering, 

cellplats och mineralull omkring hela (provplatta och betongplatta). Ovanpå provplattan 

placerades en betongplatta, värmeflödesmätaren (8) placerades mellan dessa plattor. (Figur 9 

och10) 

Termometrar och värmeflödesmätare kopplas samman med dataloggar Mitec AT40. Dessa ger 

mätning och samlar data var 10:e minuter. När värmeflöde och temperatur blivit konstant kan 

materialets värmeledningsförmåga beräknas. Uppställningen visas i figur 10 

Innan vi använde denna metod vi har försökt med olika metoder och experiment. I en av dessa 

metoder ska man ha cellplast istället för betongplatta ovanpå provplattan, men vi fick för låga 

lambda värden.  

Vi försökte med ett annat experiment och det var med värmeflödesmätare mellan vattentank 

och provplatta och vi fick för höga lambda värden (cellplats ovanpå prov platta). Se Figur 11. 
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Figur 9. Mitec AT40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Prov för mätning 
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Figur 11.  Uppställning nr 1 för mätning av värmeledningsförmåga 

 

 

1. Termometern visar vattnets temperatur i tanken, när temperaturen överstiger 40
o
C 

slutar vattnet att värmas upp.  

2. En vattentank som innehåller 90 % vatten+ 10 % anti freez. 

3. En slang 1/2 tum för att transportera vattnet mellan tank 1och tank 6. 

4. Isolering som är cellplast.  

5. Termometrar för att mäta temperatur under och ovan på prov platta. 

6. Vattentank. 

7. Provplatta. 

8. Värmeflödesmätare för att mäta värme flöde i millivolt. 

9. Betongplatta  
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Figur 12. Uppställning nr 2 för mätning av värmeledningsförmåga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Termometern visar vattnets temperatur i tanken, när temperaturen överstiger 40
o
C slutar 

vattnet att värmas upp.  

2. En vattentank som innehåller 90 % vatten+ 10 % anti freez. 

3. En slang 1/2 tum för att transportera vattnet mellan tank 1och tank 6. 

4. Isolering som är cellplast.  

5. Termometrar för att mätta temperatur under och ovan på prov platta. 

6. Vattentank. 

7. Prov platta. 

8. Värmeflödesmätare för att mäta värme flöde i millivolt. 
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5. RESULTAT OCH DISKUSSION 

                      

5.1 ERFARENHETER AV GJUTNING 

5.1.1 PROBLEM VID GJUTNING 

 

5.1.1.1 BLÅSOR I BETONG 

När man gjuter med vanligt portland cement och ersätter en del av sandens volym med batch 

får man blåsor i betongen, ytan blir ojämn och betongen blir också svag och λ värde blir lågt. 

Men när man använder färdigt flytspackel (cement + sand) eller aluminat cement får man inga 

bubblor. 

 

5.1.1.2 VIBRATION  

Målet med bearbetning av betongen är att formen skall fyllas, innestängd luft avvecklas och 

betongen packas. Nästan alla bearbetning sker i form av vibrering men vi får problem när vi 

vibrerar. Vattnet separerar från betongen och gruset(figur 13 till höger) eller batch (figur 13 till 

vänster) koncentreras i mitten av platten på grund av hög hastighet. Så vi ersätter vibrering 

med handbearbetning. 
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Figur 13. Två prov plattor som utsattes för vibrering. 

Till vänster, platta med grus och till höger platta med batch. 

       

 

5.2 MÄTNING LAMBDA VÄRDE 

För att göra mätningar används dataloger som heter Mitec AT 40 (ett professionellt 

universalinstrument). 

Vi gjorde mätningar för plattor som såg bra ut, var helt torra och inte hade fått blåsor.  Det var 

plattorna 1,2,3,4,10,11,13,15,16 och 17. 

Här visar som exempel kurvor som vi har fått för platta 2 med användning av Mitec monitor 

program.(figur 14)  

Temperatur 1 är Temperatur mot varm yta. 

Temperatur 2,3 är Temperatur mot kall yta. 

Resultat av alla mätningar är sammanställda i tabell 8. 
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Figur 14. Exempel på resultat av mätningar 
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Tabell 8. Sammanställning av resultatet 

 

 

 

 

 

Prov 
no 

Batch T1 T2 T3  T4= 
(T1+T2)/2 

∆T=T1-
T4 

Värme i 
W/m2 

X (m)  Lambda-
värde 

Tid 

1 No batch 37,504 33,408 32,8542 33,1311 4,3729 61,78 0,05 0,7 480 

2 Tidigare 
prov platt 

37,9643 32,1378 31,9015 32,01965 5,94465 231,95 0,05 2,0 510 

3 No batch 37,0511 31,9557 31,0868 31,52125 5,52985 97,87 0,05 0,9 520 

4 No batch 37,7551 32,8985 32,4775 32,688 5,0671 228,01 0,045 2,0 310 

10 A 38,1908 34,3286 35,0622 34,6954 3,4954 260,30 0,04 3,0 560 

14 A 37,6935 32,2585 32,3274 32,29295 5,40055 281,03 0,048 2,5 570 

11 B 37,5705 31,4609 31,1089 31,2849 6,2856 196,75 0,05 1,6 620 

13 D 36,9698 30,176 30,3852 30,2806 6,6892 152,94 0,06 1,4 720 

15 D 36,8049 29,7452 29,9151 29,83015 6,97475 169,01 0,05 1,2 500 

16 D 37,9545 30,88 31,4265 31,15325 6,80125 191,64 0,05 1,4 550 

17 D 37,9643 31,6874 31,7145 31,70095 6,26335 283,80 0,05 2,3 570 
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5.1 LAMBDA KURVA 

Figurerna 15 till 24 visar λ värdets utveckling med tiden för de olika proverna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur15. visar λ värde och tiden för platta 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur16. visar λ värde och tiden för platta 2. 
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Figur17. visar λ värde och tiden för platta 3. 

 

 

 

                                       

 

Figur18. visar λ värde och tiden för platta 10. 
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Figur19. visar λ värde och tiden för platta 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figur20. visar λ värde och tiden för platta 13. 
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Figur21. visar λ värde och tiden för platta 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur22. visar λ värde och tiden för platta 14. 
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Figur23. visar λ värde och tiden för platta 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur24. visar λ värde och tiden för platta 17. 
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6. SLUTSATS 

 

1. Värmeledningsförmåga (λ) är en materialkonstant som beskriver hur bra 

värmeledare ett ämne är. För att förbättra materialens egenskaper bör man 

försöka få ett högre λ värde.  

 Man kan få betong med högre λ värde genom att: 

 Genom att blanda ett annat material (batch) med betong har vi 

fått ett bättre λ värde för visa prover. 

 Använd tillräcklig mängden vatten så betongen får en jämn yta. 

 Vibrera inte med för hög hastighet för då kan materialet 

separeras och vatten rinner ut om man använder en träform. 

 Tillsatsen batch fungerar inte tillsatsens med portland cement. 

 För att få ett stabilt λ värde bör man ge betongen tillräcklig tid att torka 

innan man använder värmesystemet. Risken är stor att man annars inte 

får ett riktigt λ värde om betongen får en för kort torktid. För en yta med 

mått 36 * 36 * 5 cm är ca 30 dagar en tid att rekommendera. 

 

2. För att spara energi genom att använda ett golvvärme system bör följande krav 

uppfyllas: 

 Bra isolering så värme går uppåt och inte nedåt om huset är byggd på en 

betongplatta på marken. 

 Använd golvmaterial som har hög λ värde. 
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