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SAMMANFATTNING 
 

I dagens läge vid användning av sprutbetong så tas vanligtvis ingen hänsyn till att struktur och 
materialegenskaper hos sprutbetong är annorlunda än för motsvarande gjuten betong. Dessa olikheter i struktur 
och egenskaper beror dels på användningen av acceleratorer, högre cementhalt och en mindre ballaststorlek i 
sprutbetongen. Tidigare har mer eller mindre standardiserade recept för sprutbetongen använts vilket har haft 
liten variation oavsett de geologiska förutsättningarna. Detta har i vissa fall gett stora konsekvenser t.ex. i form 
av sprickbildning på grund av krympning. Ett mål med det här arbetet är att det ska ge underlag till 
doktorandprojektet “Undersökning och utveckling av materialegenskaper hos sprutbetong för bergtunnlar” så att 
det i sin tur kan förändra användningen av sprutbetong. Om sprutbetong kan skräddarsys genom att få kunskap 
om dess sammansättning så kan förhoppningsvis högre säkerhet, längre livslängd och eventuellt bättre ekonomi 
uppnås.  

I detta examensarbete är målet att göra en laborativ utvärdering av utrustning för bestämning av tryckhållfasthet 
hos sprutbetong i fält. Tryckhållfastheten bestämdes med “Hiltimetoden” eller “spikpistolsmetoden” och fokus 
låg den tidiga åldern hos betongens härdande. En annan metod, Schmidthammaren, testades också för att se om 
den kunde ge pålitliga resultat. Provtryckningar gjordes med hjälp av en tryckpress för att få referensvärden att 
jämföra med. Även dessa tester analyserades och pålitligheten utvärderades. Testerna som utfördes gjordes på 
gjutna betongkuber. Samtliga tester gjordes i laboratorium hos KTH Byggvetenskap. Resultaten från testerna 
sammanställdes i tryckhållfasthetsdiagram där skillnader och likheter mellan resultaten från de olika metoderna 
tydligt ses. Tryckhållfasthetsdiagrammen visade skillnader mellan de två metoderna för provkroppar i väldigt 
tidig ålder (mellan 10 till 36 timmar). Samtidigt framkom att spikpistolsmetoden verkar vara pålitlig inom ett 
större hållfasthetsintervall än det som tillverkaren uppgett. Sammanställningen av resultaten kunde inte påvisa 
den tid då pålitligheten hos spikpistolsmetoden avtog eftersom den antagligen ligger efter 48 timmars 
härdandetid.  

Examensarbetet kommer att ligga till grund för de tryckhållfasthetstester som kommer att göras i laboratorium. 
Resultaten kommer att fungera som referensvärden mot de värden som fälttester ger. De laborativa tester som 
utfördes innehåller ej acceleratorer, till skillnad från fälttester där betongen kommer att innehålla acceleratorer. 
Resultaten från de laborativa testerna och fälttesterna kommer att visa hur de fältmässiga förhållandena påverkar 
tryckhållfastheten. 
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ABSTRACT 
 

When using shotcrete today, the differences in structure and material properties of shotcrete compared to 
ordinary, cast concrete are usually not accounted for. These differences in structure and properties is a result of 
the use of accelerators, higher cement content and a smaller aggregate size in shotcrete. So far, standardized 
shotcrete mixes has been used regardless of geological conditions, etc. This has resulted in serious consequences, 
such as cracking due to shrinkage. One goal of this work is to provide a basis for the PhD project “Study and 
development of material properties of shotcrete for rock tunnels” aiming at a greater knowledge that will alter 
the use of shotcrete. If you can adjust the shotcrete by gaining knowledge of its composition, one can hope to 
achieve greater safety, longer life, and possibly better economy. 

In this Bachelor’s thesis the goal is to make a laboratory evaluation of equipment for determination of 
compressive strength of shotcrete in the field. The compressive strength was measured using the “Hilti-method” 
or “piston-tool method” with focus on the early age of concrete hardening. Another method, the Schmidt 
hammer, was also tested to see if it could give reliable results. The compressive tests were performed using a 
testing machine to obtain reference values for comparison. The tests were carried out on the cast standard 
concrete cubes. All tests were made in the laboratory of KTH Concrete Structures. The results of the tests were 
compiled in compressive strength diagrams where differences and similarities between the results of the different 
methods could be clearly seen. The results showed differences between the two methods for specimens tested at 
an early age (between 10 to 36 hours). It was evident that the “Hilti-method” is reliable also at higher strengths 
than the interval given by the manufacturer. The compiled results could not identify the age when the reliability 
of this method becomes too low, as it probably lies beyond 48 hours of hardening. 

This thesis will be the basis for the compressive strength tests that will be done in the laboratory. The results will 
serve as reference values with respect to field test results. The laboratory tests performed does not contain 
accelerators, as opposed to field tests where the concrete will contain accelerators. The results from laboratory 
tests and field tests will show how the field conditions affect the compressive strength. 
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Detta är ett examensarbete gjort hos Institutionen för Byggvetenskap på Kungliga Tekniska Högskolan i 
Stockholm våren 2012. Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och är det sista delmomentet i vår treåriga 
högskoleingenjörsutbildning Byggteknik och design med inriktningen konstruktion på Kungliga Tekniska 
Högskolan i Haninge. Rapporten är skriven som en del i doktorandprojektet “Undersökning och utveckling av 
materialegenskaper hos sprutbetong för bergtunnlar”. 

Vi skulle vilja ge ett stort och hjärtligt tack till vår examinator Anders Ansell och vår handledare Lars-Elof 
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1. INLEDNING 
 

1.1 INTRODUKTION 
Vid dagens dimensionering av sprutbetong används oftast hållfasthetsvärden som gäller för vanlig gjutbetong. 
Det finns dock skillnader i struktur och materialegenskaper hos sprutbetong och gjuten betong. Dessa skillnader 
beror bland annat på användningen av acceleratorer, högre cementhalt och en mindre ballaststorlek i 
sprutbetongen. Även appliceringsmetoden har påverkan på betongens egenskaper. Dagens kunskaper om 
sprutbetongens egenskaper är otillräckliga för att få en helt korrekt och optimerad dimensionering av 
sprutbetong. Detta arbete kommer att vara en del av ett doktorandprojekt på KTH, “Undersökning och 
utveckling av materialegenskaper hos sprutbetong för bergtunnlar”. Huvudsyftet med detta doktorandprojekt är 
att ge underlag för avancerad modellering av sprutbetong i samverkan med hårt berg. Stor del fokuseras på 
egenskaperna under hårdnandeperioden, speciellt vid ung ålder. Fokus ligger även på hur den omgivande miljön 
samt sprutbetongens sammansättning påverkar den färdiga, härdade betongens egenskaper. Risken för 
krympsprickor och hur de uppträder samt hur tillsats av acceleratorer påverkar detta är av särskilt intresse. 
Doktorandprojektet består av kartläggning av alla de viktiga, mekaniska egenskaper för sprutbetong, men även 
undersökningar av dess struktur. Dessa undersökningar syftar till att förstå de mekanismer som styr utvecklingen 
av de mekaniska egenskaperna inklusive bindningen till berg. Målet för projektet är att beskriva de skillnader 
som finns hos sprutbetongs och traditionell gjuten betongs egenskaper. Pålitlig data, som beskriver tillväxten av 
olika materialparametrar såsom tryckhållfasthet och vidhäftningshållfasthet mot berg under hårdnandetiden, skall 
tas fram och är en del av målet med projektet.  

Förhoppningsvis kommer doktorandprojektet “Undersökning och utveckling av materialegenskaper hos 
sprutbetong för bergtunnlar” att påverka den framtida användningen av sprutbetong. Med nya kunskaper om hur 
variationer i sprutbetongens sammansättning påverkar egenskaperna kommer det att finnas möjlighet att anpassa 
betongen efter förutsättningarna vid respektive spruttillfälle. Dessa nya kunskaper kommer att bidra till en 
effektivisering i användandet av sprutbetong vilket kommer leda till längre livslängd, högre säkerhet och en 
bättre ekonomi. Tidigare har hänsyn inte tagits till de skillnader som finns mellan sprutbetong och gjuten betong, 
utan mer eller mindre standardiserade recept som sällan varieras har använts. I vissa fall har detta lett till stora 
konsekvenser såsom kraftig sprickbildning på grund av krympning. Anledningen till att standardiserade recept 
använts är att branschen har saknat de grundläggande kunskaperna om sprutbetongens egenskaper och hur stor 
inverkan underlaget, omgivningens miljö, appliceringstekniken och användandet utav acceleratorer har.   

Detta examensarbete provar en metod framtagen för att mäta tryckhållfastheten hos ung och hårdnande 
sprutbetong i laboratoriemiljö på gjutna provkroppar istället för sprutade provkroppar. För att tackla den svåra 
uppgiften att ta fram hur tryckhållfasthet växer i laboratoriemiljö krävs ett stort antal särskilda kubprovkroppar 
som testas efter en tidtabell. Detta arbete kommer att visa om den testade spikpistolsmetoden ger pålitliga värden 
då den används på gjuten betong och i så fall inom vilket spann, åldersmässigt och hållfasthetsmässigt. 
Resultaten av proven analyseras och testas ifall det går att enkelt korrigera spikpistolsmetoden för att resultaten 
från denna metod ska stämma överens med resultaten från kubtryckningar. 
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1.2 UPPGIFT OCH MÅL  
Uppgiften och målet med det här examensarbetet är att utvärdera spikpistolsmetoden som används för 
tryckhållfasthetsbestämning av sprutbetong i fält. Efter att spikpistolen testats kommer resultaten att analyseras 
för att se huruvida spikpistolsmetoden ger pålitliga värden för gjuten betong och i så fall inom vilka ramar 
(åldersmässigt, hållfasthetsmässigt). Detta examensarbete syftar även till att ta fram en tryckhållfasthetskurva för 
betong utan accelerator i tidig ålder. Fokus kommer att ligga på att identifiera den gräns då betongen har uppnått 
så pass hög tryckhållfasthet att spikpistolsmetoden inte längre är effektiv. Tryckhållfasthetskurvan som tas fram 
kommer att användas som referensvärde för kommande experiment med sprutbetong med accelerator för att visa 
acceleratorns och appliceringsmetodens inverkan på betongens tryckhållfasthet. I arbetet har det även undersökts 
hur en Schmidthammare fungerar och om det är möjligt att använda en sådan vid bestämning av 
tryckhållfastheten hos sprutbetong. 

1.3 AVGRÄNSNING 
I detta arbete kommer gjutna betongkroppar i laboratorium att användas och det kommer inte att förekomma 
några fälttester av sprutbetong. Arbetet kommer att fokusera på tryckhållfastheten i den tidiga åldern hos 
sprutbetong och inte andra materialegenskaper hos betongen, såsom krympning och vidhäftning. Betongen som 
gjuts kommer inte att innehålla några acceleratorer. Spikpistolsmetoden, Schmidthammare och provtryckning 
kommer att användas för att prova tryckhållfastheten hos betongen. Då spikpistolsmetoden testas kommer endast 
de gröna krutladdningarna att användas och inte de gula laddningarna. Då provkropparna i tidig ålder skall testas 
i tryckpressen kan vissa värden vara mindre pålitliga då tryckpressen som används är gammal och omordern.  

1.4 METOD 
För att öka förståelsen och kunskapen inom området gjordes till en början en litteraturstudie. Denna 
litteraturstudie kom att innefatta informationsinhämtning från internet, tidigare gjorda examensarbeten, 
doktorsavhandlingar samt artiklar. Det togs även kontakt med sakkunniga inom området. Större delen av 
litteraturstudien presenteras i kapitel 2. Förutom litteraturstudien gjordes även pilotförsök i laboratorium för att 
hitta rätt tillvägagångssätt för gjutning och provtagning med de olika metoderna som skulle utvärderas. Samtliga 
försök i laboratorium gjordes i KTH Byggvetenskaps betonglaboratorium där betongkroppar av standardbetong 
gjöts. Tryckhållfastheten på dessa betongkroppar testades sedan med hjälp av spikpistolsmetoden, 
Schmidthammare och tryckprovning. 
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2. SPRUTBETONG 
 

2.1 BETONGSPRUTNING 
Sprutbetong innehåller ballast, cement, vatten och diverse tillsatsmedel. Dessa tillsatsmedel blandas i för att 
uppnå olika önskade egenskaper som till exempel snabbare tillstyvnadshastighet, bättre pumpbarhet och bättre 
sprutbarhet. Skillnaden mellan sprutbetong och vanlig gjuten betong är att sprutbetongen normalt innehåller 
finare partiklar, har en högre cementhalt och innehåller en tillstyvnadsaccelerator. Sprutbetong används framför 
allt vid släntstabilisering, reparationsarbeten och som bergförstärkning vid tunnelbyggen, Beaupré (1994). 
Eftersom de olika beståndsdelarna i en sprutbetong har olika egenskaper och kvaliteter så bör betongreceptet 
anpassas för det ändamål som sprutbetongen har. En annan skillnad är sättet att applicera betongen. Det finns 
främst två metoder för att applicera sprutbetong, torrsprutningsmetoden och våtsprutningsmetoden. 

TORRSPRUTNINGSMETODEN 
Torrsprutningsmetoden användes först 1907 och efter det har tekniken och utrustningen förbättrats, men 
grundidén är fortfarande densamma. Grundprincipen för torrsprutningsmetoden går ut på att den torra 
blandningen, med bland annat cement och ballast, och vatten blandas i munstycket, se figur 2.1. Mängden vatten 
styrs av operatören som sköter betongsprutningen. Vid munstycket inblandas även tillsatsämnen, som till 
exempel acceleratorer. Kvaliteten hos betongen beror till stor del på hur skicklig operatören är. Ett dåligt 
utförande kan bilda sandfickor i betongen och resultera i skiktningar. När torrsprutningsmetoden används bildas 
mycket damm och kapaciteten är begränsad jämfört med våtsprutningsmetoden. Torrsprutningsmetoden används 
ofta i centrala Europa, speciellt i Tyskland och Österrike, Beaupré (1994). 

 

FIGUR 2.1: PRINCIPEN FÖR TORRSPRUTNINGSMETODEN. FRÅN BEAUPRÉ (1994). 
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VÅTSPRUTNINGSMETODEN 
Våtsprutningsmetoden kom senare än torrsprutningsmetoden och användes för första gången runt 1950-talet. 
Tekniken går ut på att pumpa färsk betong till munstycket där acceleratorer tillförs varefter tryckluft skjuter iväg 
betongen, se figur 2.2 och 2.3. Förutom acceleratorer så kan även andra tillsatsämnen ingå. Några exempel är 
retarder, superplasticerare, silikastoft och olika typer av fibrer. Blandningen av alla tillsatser justeras så att 
kraven för både färsk och hård betong tillgodoses. Även pumpbarheten och sprutbarheten måste tas i beaktande 
då tillsatserna blandas eftersom det finns ett samband mellan pumpbarheten och sprutbarheten. Då pumpbarheten 
blir högre sjunker sprutbarheten och då sprutbarheten ökar minskar pumpbarheten. För att betongmassan ska 
vara tillräckligt lättflytande krävs oftast ett högre vct för våtsprutningsmetoden än för torrsprutningsmetoden. 
Våtsprutningsmetoden används oftast i norra Europa, främst i Sverige och Norge, Beaupré (1994). Några 
fördelar med våtsprutningsmetoden jämfört med torrsprutningsmetoden är bland annat att återstudsen oftast blir 
mindre och att ett tjockare skikt kan appliceras utan att flera påslag behöver göras. Detta gör att 
våtsprutningsmetoden har en större kapacitet än torrsprutningsmetoden. Ännu en fördel med våtsprutnings-
metoden är att det är lättare att tillföra rätt mängd vatten till betongblandningen, eftersom detta görs i en 
blandare. Betongen blir även bättre blandad med hjälp av blandaren, Beaupré (1994). 

 

FIGUR 2.2: PRINCIPEN FÖR VÅTSPRUTNINGSMETODEN. FRÅN BEAUPRÉ (1994). 

 

 

 

FIGUR 2.3: MUNSTYCKE FÖR VÅTSPRUTNINGSMETODEN. FRÅN BEAUPRÉ (1994) 
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UTRUSTNING 
Under årens lopp har det tagits fram fler metoder i takt med att tekniken gått framåt. Försök har gjorts för att 
effektivisera och utveckla nya metoder som ska förbättra appliceringen av sprutbetongen. Trots att tekniken 
utvecklas så är de nya metoderna väldigt snarlika de två ursprungsmetoderna, torrsprutningsmetoden och 
våtsprutningsmetoden. Det som alla metoder har gemensamt är att i slutet av munstycket så skjuts en ström av 
vatten, luft, cementmaterial och tillsatser ut på den önskade ytan, Beaupré (1994). För att kunna skjuta 
sprutbetong behövs minst följande utrustning: en betongpump, slangar, munstycke och en luftkompressor. 
Utöver detta kan även tillbehör som acceleratormatare, robotarm mm. användas. Det är viktigt att 
luftkompressorn har tillräcklig kapacitet att pumpa betongen, eftersom för låg kapacitet kan resultera i dålig 
kompaktering och hög återstuds. Munstycket bör vara utformat så att det bildas en homogen stråle. Personalen 
som utför arbetet har stor betydelse för resultatet, dvs. erfarenhet och skicklighet hos operatörerna påverkar i hög 
grad slutprodukten, Beaupré (1994). 

2.2 DELMATERIAL 

CEMENT 
Cement och vatten tillsammans kallas för cementpasta och fungerar som bindemedel mellan ballastkornen. I 
sprutbetong används oftast cement av typen anläggningscement vilket är ett Portlandcement typ 1. Detta cement 
består i huvudsak av kalksten och ett material som innehåller lermineral, till exempel lera. Portlandcement typ 1 
innehåller minst 95 % klinker och upp till 5 % tillsatsbestånddelar, oftast kalkstensfiller. Vid tillverkningen av 
portlandcement finmals råmatrialet och matas fram till en lång roterugn. I roterugnen bildas små kulor som 
kallas för cementklinker. Sedan mals cementklinkern med ungefär 5 % gips som dämpar de momentana 
cementreaktionerna som annars gör att betongmassan snabbt blir obearbetbar. Den nermalda cementklinkern 
bildar tillsammans med gipset slutprodukten Portlandcement, Anderberg (2002). När cementpasta hårdnar sker 
en värmeutveckling. För gjutning av medelgrova och grova konstruktioner behövs ett cement där 
värmeutvecklingen hålls nere på grund av risken för sprickbildning och därför passar Portlandcement bra, 
eftersom värmeutvecklingen inte blir så hög, Cementa (2003). Portlandcement har i Sverige ersatt det långsamt 
hårdnande cementet, LH-cement som tillverkades fram till slutet på 1970-talet, Anderberg (2002). 
Anläggningscement används även när det finns risk för alkalikiselreaktioner eller när det finns höga krav på 
sulfatresistens, till exempel vid marina arbeten och pålning. 

VATTEN 
Vattencementtalet är kvoten mellan vatten och cement i en betongblandning och beräknas enligt Ekv. (2.1). 
Denna kvot har stor betydelse för betongens egenskaper. För sprutbetong brukar vct variera mellan 0,35–0,50. 
För att få högpresterande betong med hög hållfasthet används ett lågt vct som också gör att betongen blir tät och 
får låg porositet. Den låga porositeten ger i sin tur förbättrade egenskaper mot frostbeständighet, Beaupré (1994). 

   (2.1) 

BALLAST 
Ballast utgör ungefär 60-70 % av volymen i betong och är ett samlingsnamn för de olika typer av bergmaterial 
som används, till exempel sten och grus. Ballastens egenskaper påverkar i stor utsträckning betongens 
egenskaper vilka varierar beroende på ballastens fraktion, hårdhet, kornform, ytstruktur, vikt, porositet, 
absorption och ytfukt. Hur fri ballasten är från jord- och lerpartiklar har också betydelse för sprutbetongens 
egenskaper. Ballasten brukar delas in i olika fraktioner med hjälp av siktkurvor indelade i olika intervall, där till 
exempel ballastkorn med diametern 0-8 mm hamnar i fraktionen 0/8. Just fraktionen 0/8 är en vanligt 
förekommande fraktion i sprutbetong. Fraktionen och den maximala kornstorleken påverkar hur arbetsbar en 
betong är, betongens pumpbarhet och hållbarhet, samt vilken mängd cement som behövs. Ju större ballastarea, 
desto mer cementpasta behövs. Porositeten är viktig i en betong eftersom den påverkar den mängd cement som 
behövs för att få en bra och arbetsbar betong. Kornens ytstruktur och form är det som påverkar hur mycket porer 
som bildas. Om kornen har en grov yta och är kantiga eller avlånga bildas en större mängd porer än om kornen 
hade haft en slät yta och varit rundade, Johansson (1980).  
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Ballasten kan delas in i två grupper, naturgrus och bergkross. Naturgrus är grus som utvinns från till exempel 
rullstensåsar. Efterson detta grus har slipats av inlandisen och isälvar så har det en mer rundad och slät kornform. 
Eftersom utvinningen av naturgrus från rullstensåsarna kan ha negativ inverkan på grundvattnet i området där det 
utvinns, samt att det är ett ändligt material som börjar ta slut i många kommuner, görs försök att ersätta 
användningen av naturgrus, SGU (2012). Då det inte går att använda naturgrus får bergkross användas i stället, 
framställt av krossat berg. Detta grus får oftast en grövre kornform och ett större innehåll av finpartiklar vilket 
gör att mer vatten måste tillsättas i betongblandingen än om naturgrus hade använts. Kalksten och dolomit är 
exempel på karbonatbergarter som är vanligast och dessa används ofta även som finballast eftersom de är 
lättkrossade och ger relativt kubiska partiklar. Diabas eller basalt används ofta i områden där det är svårt att få 
tag på naturgrus eller kalksten. Granitiskt berg används ofta som sten, men inte lika ofta som finballast eftersom 
det kan ge en svårbearbetad betong, Lagerblad et al. (2011).  

SILIKASTOFT 
Silikastoft är en av de ovan nämnda tillsatser som ofta används vid tillverkning av sprutbetong. Sedan 1970-talet 
har silikastoft används för de goda egenskaper som tillsatsen tillför betongen, Beaupré (1994). Både i färsk 
sprutbetong samt härdad sprutbetong så förbättras egenskaperna av silikastoftet som är finkornigt och förbättrar 
betongens stabilitet samt reducerar seperationsrisken avsevärt. Ungefär 5 % av cementet i en betongblandning 
brukar ersättas med silikastoft, vilket kan göra att den färska betongen blir trögflytande. Detta kan kompenseras 
med flyttillsatsmedel, Kettunen Linder & Kilic (2011). 

Betong med silikastoft ger följande förbättrade egenskaper: 

 Ökad pumpbarhet 

 Reducerad vattenseperation 

 Tätheten ökar 

 Ökad transportstabilitet 

 Bättre kemisk beständighet 

2.3 TILLSATSER 

FLYTTILLSATSMEDEL 
Vid användning av sprutbetong är pumpbarheten viktig och därför behöver betongen ha låg viskositet. Om 
betongen som blandats har hög viskositet och dålig pumpbarhet så går det att ändra detta utan att behöva 
förändra vct som bör vara oförändrat för att betongens beständighet och hållfasthet skall bibehållas. För att 
förändra betongens viskositet och pumpbarhet utan att behöva lägga till ytterligare vatten, och därmed förändra 
vct kan flyttillsatsmedel blandas i. Flyttillsatsmedel förändrar konsistensen hos betongen genom att ladda 
cementpartiklarna i betongen elektriskt, Beaupré (1994). 

TILLSTYVNADSACCELERATORER 
Acceleratorer fungerar så att öppethållandet hos den färska betongen minskar på grund av påverkan på 
kalciumsilikatsystemet vilket resulterar i en snabbare härdning hos betongen. Detta är dock ett för långsamt 
system för sprutbetongen som behöver en snabbare tillstyvning. Vid sprutbetongarbeten används ofta 
tillstyvnadsacceleratorer i stället för vanliga acceleratorer. Det finns tre vanligtvis använda typer av 
tillstyvnadsacceleratorer. Dessa tre är alkaliacceleratorer, vattenglas och alkalifria acceleratorer vilka alla kan 
användas för att ge sprutbetong en momentan tillstyvnad. För att nå denna momentana tillstyvning måste 
vätskefasen mellan cementpartiklarna, cementhydrationen, påverkas. Den momentana tillstyvnaden ger styrka i 
sprutbetongen under den tid som betongen härdar. Istället för att påskynda sprutbetongens härdningstid så 
uppstår en momentan falsk tillstyvnad som håller tills betongen härdat klart. 

VATTENGLAS 
Detta är den av de tre tillstyvnadsacceleratorerna som är äldst. Vattenglas är en blandning av silika- och 
alkalijoner tillsammans men vatten. När blandningen tillsätts betongen bildas kalciumsilikathydrat, vilket är en 
komponent i cementgelen som utfälld i porlösningar ger tillstyvnad, Lagerblad (2007).  
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ALKALIACCELERATOR 
Den tillstyvnadsacceleratorn som kallas alkaliaccelerator består huvudsakligen av en av de två beståndsdelarna 
natrium- eller kaliumaluminat. Då denna tillstyvningsaccelerator kommer i kontakt med cementporlösningen så 
kommer gipset som finns i cementen, tillsammans med alkalialuminaten att bilda ettringit. När ettringit bildas så 
krävs mycket sulfat och när mängden sulfat minskat till under mängden aluminatjoner så bildas monosulfat. 
Oftast är dock sulfathalten låg vilket resulterar i att alkalialuminaten inte binds och kalciumaluminathydrat 
bildas, vilket är samma som vid falsk bindning, Lagerblad (2007). Ifall ettringitet skulle brytas ned så kommer 
vatten att friges och vid uttorkning så kommer det ske en kemisk krympning. Om det skulle finnas god tillgång 
på vatten och ett tillskott av sulfat så kommer bildas det ettringit och större mängd ettringit resulterar i svällning. 
Det är detta som kallas det klassiska sulfatangreppet och alkaliacceleratorer ger som bieffekt att sprutbetongen 
blir extra känslig för sulfatangrepp, Lagerblad (2007).  

ALKALIFRIA ACCELERATORER 
Förutom att de alkalifria acceleratorerna inte innehåller alkalier så innehåller de sulfatjoner vilket 
alkaliacceleratorerna saknar. Detta gör att problemet med beständigheten, som kan uppkomma när man använder 
alkaliacceleratorer, undviks. Alkalifira acceleratorer finns i olika varianter men de innehåller i regel samma 
beståndsdelar fast i olika mängd. De tre huvudsakliga beståndsdelarna är aluminiumsulfat (Al2(SO4) 3), amorf 
aluminiumhydroxid (Al(OH)3) och aluminiumklorid (AlCl3). Den sistnämnda beståndsdelen är den 
huvudsakliga. Då alkalifria acceleratorer tillsätts så kommer aluminat- och sulfatjoner att reagera med 
kalciumjoner. Dessa reaktioner sker i vanlig betong men inte i samma proportioner. Den viktigaste av 
reaktionerna är den som bildar det vattenrika mineralet ettringit, Lagerblad (2007), enligt:  

A2(SO4)3 + 6Ca(OH)2 + 26 H2O → CaO•Al2O3•3CaSO4•32 H2O (C3A•3CaSO4•32H2O) 

Ettringit är ett mineral och bildas på två olika sätt. Dels så bildas ettringit på cementkornen och dels som en 
struktur i vätskefasen. Betongen får en minskad rörlighet och får mindre fritt vatten på grund av den strukturen 
som ettringitet bildar i vätskan mellan cementkornen. Under accelerationsperioden börjar cementkornen att 
hydratisera i högre utsträckning och utrymmena hos ettringiten vattenfylls. Efter viss tid så ändrar ettringiten 
struktur, den omkristalliseras och bildar nålformade kristaller vilket påverkar styrkan och vattenbalansen, 
Lagerblad (2007). 

2.4 SPRUTBETONGS EGENSKAPER 

 
TRYCKHÅLLFASTHET 
Det är främst betongens tryckhållfasthet som är den mest åberopade och provade egenskapen. Detta beror på att 
denna ger en bra bild av betongens allmänna kvalitet. Andra önskade egenskaper, som till exempel beständighet 
och täthet, är mer eller minde väl korrelerade till denna. Av praktiska skäl, krav på enkelhet och tillförlitlighet, 
mäts därför oftast betongens tryckhållfasthet, även om det går att prova betongens draghållfasthet, 
skjuvhållfasthet, och slaghållfasthet. Betongens hållfasthet beror till största delen av cementpastans struktur och i 
huvudsak dess porositet så att hållfastheten växer med avtagande porositet vilken beror av dess vct och ålder. 
Andra faktorer som påverkar betongens hållfasthet är temperatur, fukt och belastningssätt. Vid provningstillfället 
påverkar fukt det uppmätta hållfasthetsvärdet och har även inverkan på den reella hållfasthetsutvecklingen. I 
normala fall påverkar temperaturen hållfastheten vid hårdnandet och hållfasthetsutvecklingen, men vid extrema 
fall kan temperaturen även påverka vid provningstillfället. Vid vissa förutbestämda värden på dessa faktorer talar 
man om att en potentiell hållfasthet mäts. Ett praktiskt mått på den potentiella hållfastheten erhålls när till 
exempel kuber framställs, lagras och tryckprovas enligt fastställd svensk standard och eurokoder. Standard-
proven tar ingen hänsyn till arbetsutförandet och ger därför ingen säker information om hållfastheten i den 
färdiga konstruktionen. Den potentiella hållfastheten uppnås i praktiken normalt inte i konstruktionen, eftersom 
gjutning, komprimering och härdning är annorlunda jämfört med standardproven, Bellander et al. (1980). 

Betongen betraktas normalt som ett sprött material, men visar även en viss förmåga till plastisk deformation. Om 
ett brott i ett material blir sprött eller segt beror inte bara på materialet i sig, utan även på belastningssättet. Det 



8 
 

finns indikationer på att det främst är brottöjningen som bestämmer betongens hållfasthet, men något 
allmängiltigt brottkriterium har dock inte uppställts. Konstruktionsdelar och provkroppar kan utsättas för 
spänningar i en, två eller tre riktningar och motsvarande spänningstillstånd kallas då för respektive en-, två- eller 
treaxligt. En betong som utsätts för enbart tryckbelastning i fler än en riktning får upp till 30 % högre hållfasthet 
vid tvåaxlig belastning och med en treaxlig belastning blir hållfastheten ännu högre. Om tryckbelastningen 
kombineras med dragbelastning i en riktning reduceras däremot både tryckhållfastheten och draghållfastheten. I 
vissa speciella fall måste inverkan av kombinationen tryck- och dragspänning särskilt studeras. Dessa fleraxliga 
spänningstillstånd uppstår i praktiken i exempelvis förankringszonen för spännkablar, vid upplag, vid 
pågjutningar, i skalkonstruktioner och i massiva konstruktioner, Bellander et al. (1980). 

I provningsvärdena finns vissa systematiska avvikelser jämfört med verklig hållfasthet. Dessa fel beror på 
mätteknik, skillnader i spänningstillstånd, fukt mm. För att uppnå perfekta resultat utan inverkan av sådana 
faktorer skulle en mycket komplicerad mätteknik behövas. Därför blir man i praktiken tvungen att använda en 
enklare provteknik och därför får provningsvärdet således ses som ett referensvärde. Dock är felet hos 
referensvärdet så pass litet att det ändå ger en god uppfattning om betongens hållfasthetsnivå och om värdet sätts 
in i hållfasthetsberäkningar fås en relativt god bild av konstruktionens bärförmåga, Bellander et al. (1980).  

 

SPRUTBARHET 
När man pratar om betongens sprutbarhet så finns det ingen exakt definition för detta. Sprutbarhet kan ses som 
förmågan att skjuta iväg betongen, utan avseende på övriga egenskaper. Då förmågan av att skjuta iväg betongen 
iakttas är det dock två saker som anses ge bra sprutbarhet, återstuds och uppbyggnadstjocklek. Då betong sprutas 
mot bergytan är det alltså parametrar som visar hur mycket återstuds som erhålls samt hur tjockt betonglagret 
kan bli som är avgörande för vad som kallas för god sprutbarhet. Större ansamling betong samt mindre återstuds 
innebär därför ökad sprutbarhet, Beaupré (1994). 

 
ÅTERSTUDS 
Då sprutbetongen appliceras stannar inte alla partiklar (aggregat, cementkorn, fibrer etc.) kvar på målytan efter 
träffen, Beaupré (1994). Det är många parametrar som påverkar mängden återstuds och dessa delas i två 
kategorier, relaterade till sprutteknik och betongens sammansättning. De parametrarna som har störst påverkan 
för spruttekniken är den process som används, skjutställning, vinkel, tjocklek och om det finns någon 
förstärkning. Parametrarna för betongens sammansättning är aggregerade egenskaper, cement, kiseldioxiddamm 
och fibrer. När mängden återstuds bedöms så finns det i regel inget standardtest, dock så används ofta slutna 
kammare eller stora plast ark av forskare då de bedömer mängden återstuds, Beaupré (1994). Massan av det som 
rikoschetterat samlas ihop och jämnförs med massan som fastnat på den beskjutna ytan. Efter jämförelsen fås ett 
procentuellt tal på hur mycket partiklar som försvann på grund av återstuds.   

 
PUMPBARHET 
Då sprutbetong appliceras med våtsprutningsmetoden måste sprutbetongen vara pumpbar för att kunna föras 
genom slangen fram till sprutmunstycket och tryckluften. För att detta ska vara möjligt måste pumptrycket vara 
större än friktionen som uppstår mellan betongen och slangens innerväggar, Kettunen Linder & Kilic (2011). När 
pumpbarheten definieras hos betong sägs att det inuti ett stängt rör är betongens rörlighet och stabilitet som utgör 
betongens pumpbarhet. Betongens pumpbarhet kan även definieras som “rörlighet under tryck”. Mobiliteten 
eller rörligheten är ganska enkel att uppskatta, vilket inte är fallet med stabilitet. Då betongens stabilitet 
definieras så sägs att det är betongens förmåga att bibehålla sin homogenitet under transport, placering och 
hantering, Beaupré (1994).  
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KOMPAKTERING 
Då sprutbetong används är det oftast för att appliceringsmetoden är den mest optimala, jämfört med gjutning. Då 
sprutbetong skjuts slungas partiklarna iväg i hög hastighet med hjälp av komprimerad luft och sprutbetongen 
kompakteras då av kraften som uppstår när den når träffytan, Kettunen Linder & Kilic (2011). Eftersom kraften 
då partiklarna träffar ytan är hög så pressas luft ut ur betongen och ger upphov till förhöjd tryckhållfasthet och 
generell förbättring av sprutbetongens mekaniska egenskaper, Beaupré (1994).  Högre hastighet ger bättre 
kompaktering samtidigt som låg hastighet ger sämre kompaktering. 
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3. PROVNING AV TRYCKHÅLLFASTHET 
 

Det finns tre olika metoder för att testa tryckhållfastheten hos sprutbetong i fält. Dessa metoder är penetrometer-
test, spikpistolsmetoden och Schmidthammare. Det går även att testa tryckhållfastheten i laboratorium med hjälp 
av provtryckning.  

3.1 PROVTRYCKNING 

 
KUBTRYCKNING 
Testet går till så att en betongkub belastas enaxiellt från två håll i en tryckpress tills brott uppstår, se figur 3.1 till 
3.3. Vid standardiserad provning av tryckhållfasthet har kuberna som trycks i Sverige måttet 150×150×150 mm 
enligt standard SS-EN 12390-1, SIS (2001a). Om kuberna som ska provtryckas inte är 150×150×150 mm 
används omvandlingsfaktorer, angivna i SS 137207:2005, för att få ett korrekt tryckhållfasthetsvärde, SIS 
(2005). I SS 137207:2005 ges även omräkningsfaktorer för tryckhållfasthetsvärdet om kubernas 
lagringstemperatur har varit annan än 20°C. Provtryckning av kuber görs enligt SS-EN 12390-3:2009, SIS 
(2009). Traditionellt används ofta kuber i Sverige istället för cylindrar för att testa tryckhållfasthet hos betong. 
Anledningen är huvudsakligen att kuber är enklare att gjuta, hantera och prova, AMA (2012). 
Spänningstillståndet i en kub är gynnsammare än i en cylinder, vilket medför ett högre tryckhållfasthetsvärde. 
Det gynnsammare spänningstillståndet beror på att då kuben utsätts för tryck så leder det till tvärutvidgning 
vilken till viss del förhindras av friktionen mellan provet och ytan som provet trycks mot. Friktionen som uppstår 
är gynnsam och motverkar tvärutvidgning, Al-Emrani et al. (2010). När en provkropp trycks till brott så bildas 
vanligtvis två konliknande partier närmast ytan som kuben trycks emot, Bellander et al. (1980). Utanför dessa 
partier bildas ett parti med betydande sprickbildning, se figur 3.1. Om friktionen mellan provkropp och 
tryckplattorna skulle sjunka avsevärt så sjunker också den uppmätta tryckhållfastheten. Brottmoden skulle då 
visa sprickor som nästintill skulle gå parallellt med lastens riktning, se figur 3.2, Bellander et al. (1980). Den 
högsta tryckkraften som kuben kan ta upp vid brott divideras med kubens area. Tryckhållfastheten beräknas 
enligt: 

 

 ,    (3.1) 

där   uppmätt tryckkraft  

        kubytans area 

       ,  = medelvärdet på tryckhållfasthet enligt EN-standard. 
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FIGUR 3.1: PRINCIPEN FÖR PROVTRYCKNING 

 

 

FIGUR 3.2: BROTTMOD FÖR PROVTRYCKNING MED REDUCERAD FRIKTION 

 

Kubproverna ska normalt avformas efter ett dygn. Efter avformningen skall kuberna enligt standarden SS-
EN206-1 ligga i vatten fram tills provningen så att härdningen gynnas, SIS (2001b). Även fast härdningen blir 
bättre så blir tryckhållfastheten hos provkroppen lägre av detta, orsakat av att vattnet i porerna trycks ihop då 
kuben utsätts för belastning och detta ger upphov till ett inre vattentryck som påskyndar tryckbrottet hos 
provkroppen, AMA (2012). Vid standardiserad provning av tryckhållfasthet är belastningshastigheten angiven 
till ca 1 MPa/s för kubprover och 0,6 MPa/s för cylinderprover, Bellander et al. (1980). Små förändringar i 
belastningshastigheten har i regel obetydlig inverkan på provningsvärdet.   
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FIGUR 3.3: TRYCKPRESS AV TYPEN SCHLOSSER SOM ANVÄNDES VID TRYCKPROVNINGARNA 

 
CYLINDERTRYCKNING 
Vid standardiserad provning av tryckhållfasthet har cylinderprovkropparna höjden 300 mm och diametern 150 
mm enligt standarden SS-EN 12390-1. Även cylindertryckningen har omräkningsfaktorer i SS 137207:2005 ifall 
cylindern skulle ha en annan storlek än höjden 300 mm och diametern 150 mm eller om lagringstemperaturen 
skulle vara annan än 20 °C. På grund av att provkropparna vid cylindertryckningen har en mindre area i kontakt 
med belastningsplattorna så kommer friktionskrafterna inte kunna ge samma gynnsamma spänningstillstånd som 
för kubproverna. Detta och det faktum att cylinderproverna är betydligt längre än kubproverna gör att de 
gynnsamma friktionskrafternas effekt på mittenområdet blir mindre än hos kubproverna. Som resultat av att 
provernas former skiljer sig åt så blir därför hållfastheten lägre hos cylinderprover än hos kubprover, Al-Emrani 
et al. (2010). Relationen mellan medelhållfasthet för kuben och cylindern är: 

 

,

,
                            (3.2) 

 

där   = medelvärdet på tryckhållfasthet hos cylindrar enligt EN-standard 

       ,  = medelvärdet på tryckhållfasthet hos kuber enligt EN-standard 

 

Betong klassas i regel efter 14 olika standardiserade hållfasthetsklasser. Dessa klasser sträcker sig oftast från 
klass 12/15 till klass 90/105 där de två siffrorna anger karakteristisk hållfasthet på de olika proverna enligt EN-
standard. Den första siffran, ex 12, anger den bestämda karakteristiska hållfastheten  på cylindrar och siffran 
15 anger den bestämda karakteristiska fållfastheten ,  på kuber, Al-Emrani et al. (2010). 
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PROVKROPPENS ÅLDER 
Standardåldern för normaltidsprovtryckning av betongprovkroppar är 28 dygn för snabbt hårdnande och 
standardcement enligt SS137209, SIS (1980). För långsamt hårdnande cement är det 91 dygn som gäller för 
normaltidsprov. För korttidsprovning gäller 3 dygn för snabb hårdnande cement, 7 dygn för standardcement och 
14 dygn för långsamt hårdnande cement. En andledning till att standardcement testas vid 7 dygn är att det finns 
stor erfarenhet av denna ålder, att hållfasthetsutvecklingen har kommit långt (ca 80 % av hållfastheten vid 28 
dygn) och av praktiska skäl. Då test av tryckhållfastheten i tidig ålder görs, exempelvis vid 1 dygn, krävs att 
tryckpressen klarar låga hållfastheter med någorlunda noggrannhet. Används större provkroppar ökar lasten på 
pressen och då kan ett mer precist resultat fås. Finns tillgång till en tryckpress med god noggrannhet vid låg 
hållfasthet och stora provkroppar så är tryckpressmetoden den bästa metoden, Esping (2012).   

3.2 PENETROMETER TEST 
Penetrometertestet är lämpligt för tryckhållfastheter på 0–1,2 MPa och används därför ofta som första metod när 
tryckhållfastheten hos sprutbetong i fält undersöks. Denna metod använder en penetrometer, se figur 3.4, som är 
en nål med specifika dimensioner som skjuts in med en definierad kraft och ett definierat avstånd in i färsk 
sprutbetong. Det som egentligen mäts med denna metod är en kombination av betongens tryckhållfasthet och 
skjuvning eller betongens motstånd mot lokal plastisk deformation. Eventuell ballast som träffas av nålen kan ha 
stor inverkan på det slutliga resultatet, BASF (2008). Enligt de äldre instruktionerna för penetrometertestet skulle 
en ϕ9 mm spets pressas 15 mm in i sprutbetongen, se Ansell (1999). Penetrationskraften skulle sedan mätas upp 
och sättas in i en kalibreringskurva som gav tryckhållfastheten. Det finns två olika kalibreringskurvor, en för 
ballast 0–8 mm och en för ballast 0–16 mm. För varje test gjordes sju stycken prov. Penetrometertestet gjordes 
under den första halvtimman efter gjutning och efter att den första halvtimmen gått och fram tills 
tryckhållfastheten nått 1,2 MPa gjordes fler tester, men med en ϕ3 mm spets. Den mindre spetsen ger ett mer 
precist resultat än den större. I de nya instruktionerna har ϕ9 mm spetsen slopats. Där används istället ϕ3 mm 
spetsen från början och för varje test görs 10 stycken prov, Hilti (2009).  

 

FIGUR 3.4: EN PENETROMETER. FRÅN BASF (2008) 

 

3.3 SPIKPISTOLSMETODEN 
Spikpistolsmetoden, eller “Hilti-metoden” som den också kallas, användes till en början för tryckhållfastheter 
mellan 2–15 MPa, se figur 3.5 och 3.6. Metoden har under åren utvecklas och kan idag användas mellan 1–56 
MPa, beroende på vilken laddning som används i spikpistolen. Metoden går ut på att en spikpistol, modell DX 
450L från Hilti, laddas med en speciell gängad M6 spik och en krutladdning, se figur 3.7 och 3.8. Det finns olika 
längder på spikarna, så att en lämplig spik ska kunna väljas beroende på betongens tjocklek. Spikarna kommer i 
längderna 60, 80 och 103 mm. Det finns även olika styrkor på krutladdningarna. Den vita krutladdningen är till 
för tryckhållfastheter mellan 1–8 MPa, den gröna krutladdningen är till för tryckhållfastheter mellan 2–16 MPa 
och den gula krutladdningen är till för tryckhållfastheter mellan 17–56 MPa. Giltighetsområdena redovisas i 
figur 3.5. Den vanligaste krutladdningen som används är den gröna. Den gula krutladdningen används bara vid 
vissa speciella tillfällen och den vita används generellt inte längre. Efter att en lämplig styrka på krutladdningen 
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och längd på spiken är vald skjuts 10 stycken spikar in i sprutbetongen. Styrkeregulatorn på spikpistolen ställs in 
beroende på vilken krutladdning som används. Spikarna ska ha ett inbördes mellanrum på minst 8 cm. Spikarna 
utstickningslängd mäts sedan upp och med hjälp av det värdet kan man räkna ut spikarnas inträngningsdjup. En 
M6-mutter skruvas sedan på spikens gängade del. Med hjälp av utdragaren Tester 5 dras spiken ut ur betongen 
och utdragningskraften mäts upp. Utdragningskraften divideras sedan med inträngningsdjupet enligt Ekv. (3.3) 
och kvoten sätts in en kalibreringskurva, se figur 3.6. Utifrån diagrammet fås sedan ett tryckhållfasthetsvärde, 
Hilti (2009). 

 

ä
  (3.3) 

 

För att kunna genomföra spikpistolsmetoden behövs följande utrustning: 

 Hilti DX 450L spikpistol med 45/M6-8 L “pistong” 

 M6 spik med olika längd:  M6-8-52D12 60 mm lång 

M6-8-72D12  80 mm lång 

M6-8-95D12 103 mm lång 

 Krutpatron:  6.8/11 grön  

6.8/11 gul 

 Utdragare Tester 5  

 Mutter T3/M6 

 

 

 

FIGUR 3.5: GILTIGHETSOMRÅDEN FÖR PENETROMETER OCH SPIKPISTOLSMETODEN. FRÅN HILTI (2009) 
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FIGUR 3.6: KALIBRERINGSKURVA FÖR SPIKPISTOLSMETODEN MED GRÖN KRUTLADDNING. FRÅN HILTI (2009) 

 

 

 

FIGUR 3.7: DEN GRÖNA KRUTLADDNINGEN OCH TVÅ SPIKAR MED LÄNGDERNA 80 MM REPEKTIVE 103 MM 
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FIGUR 3.8: SPIKPISTOLEN DX 450 SOM ANVÄNDS VID SPIKPISTOLSMETODEN  

 

Spikpistolsmetoden togs fram 1983 av Prof. Wolfgang Kusterle vid Regensburg University of Applied Sciences 
och publicerades i Beton- und Stahlbetonbau 1984, se Beck & Klein (2011). Metoden är sedan 1991 en del av 
den österrikiska standarden “Spritzbeton” (“Sprutbetong”) från ÖVBB (Österrikiska institutet för betong och 
konstruktionsteknik) och sedan 2006 är den en europeisk standard, EN 14488-2. 

3.4 SCHMIDTHAMMARE 
Schmidthammaren, se figur 3.8, utvecklades 1948 och används främst för att mäta hårdheten hos betong, men 
den används även till geologiska mätningar. Schmidthammaren funkar så att en kolv pressas mot en hård yta, 
vilket får en fjäder att spänna upp. När fjädern är spänd till viss gräns, löser en låsningsmekanism ut, vilket gör 
att en hammare slår mot kolven. Fjädern tillsammans med låsningsmekanismen gör att hammare slår med 
samma kraft varje gång. Slaget mot kolven gör att hammaren studsar tillbaka och på anordningens utsida finns 
en indikator som visar ett värde som är beroende av återstudsens sträcka. Detta värde kallas för R-värde 
(rebound) och sätts sedan i ett diagram och ett tryckhållfasthetsvärde kan läsas ut, Papathanasio & Vidblom 
(2004). I huvudsak är det betongytans hårdhet som mäts och därför påverkas mätvärdet i hög grad av 
cementpastans egenskaper i ytskiktet. Detta betyder att ytans egenskaper har stor betydelse för R-värdet. Innan 
provning bör ytan slipas, såvida man inte redan har en slät, hård betongyta, till exempel efter gjutning mot 
stålform. Mätning mot ballastkorn påverkar även det i stor grad mätvärdet. Betongytans karbonatisering höjer R-
värdet. Detta kan leda till en överskattning av hållfasthetsvärdet med 25–30 % eller mer vid mätning av äldre 
konstruktioner. För att förhindra att detta sker bör betongytor som är äldre en ett år slipas ned 5–10 mm innan 
provning. Vid låg ålder, 3–6 månader, påverkas inte R-värdet i samma utsträckning. Kalksten tros kunna sänka 
R-värdet, medan lättballast kan höja det något. Fukt sänker både R-värdet och tryckhållfastheten och i båda 
fallen procentuellt mer vid låg hållfasthet, Bellander et al. (1980). Enligt tillverkaren ska Schmidthammaren 
klara tryckhållfastheter mellan 10–70 MPa. Anordningen används vertikalt nedåt, vertikalt uppåt eller 
horisontellt mot betongen.  
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FIGUR 3.8: SCHMIDTHAMMARE 
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4. GENOMFÖRANDE 
 

4.1 PROVSERIER 
Från varje betongsats gjöts fem stycken kuber. Av dessa användes alla fem till provtagning med 
Schmidthammaren. Eftersom detta är ett oförstörande test, kunde kuberna även användas till de andra två 
provtagningsmetoderna som är förstörande. Tre av kuberna användes för spikpistolsmetoden och de resterande 
två kuberna användes för provtryckning. För spikpistolsmetoden användes två spikar per kub. De pilotförsök 
som gjordes i början visade att tio timmar var en lagom ålder för betongen att börja på, då betongen var alldeles 
för mjuk att skjuta i vid åtta timmar. Eftersom giltighetsområdet för spikpistolsmetoden med grön 
krutladdningen ligger mellan 2–16 MPa valdes 48 timmar som den högsta teståldern eftersom det verkade 
rimligt att spikpistolsmetoden inte skulle vara pålitlig då. De åldrar på betongen som testades var 10, 12, 15, 20, 
24, 30, 36, 42, 45, 48 timmar. 

4.2 BETONG 

 
BLANDNING AV BETONG 
De torra komponenterna i betongreceptet bestående av anläggningscement, silikastoft, ballast 0–8 mm och 
ballast 0–2 mm torrblandades i ca 2 minuter. Efter torrblandningen tillsattes vatten under omrörning. Efter ca 1–
2 minuter kontrollerades konsistens och separation. Vid denna kontroll tillsätts ungefär hälften av 
flyttillsatsmedlet. Efter ytterligare 1 minuts omrörning kontrollerades konsistensen och därefter tillsätts 
nödvändig mängd flyttillsatsmedel för att uppnå önskad konsistens. Därefter rördes blandningen i ca 1 minut. 

 
SÄTTMÅTT 
Efter att betongen blandats mättes betongens sättmått med en sättkon som placerades på en horisontell yta, i 
detta fall betonggolvet. Sättkonens insida och betonggolvet fuktades innan provning. Sättkonen fylldes sedan 
upp med betong till en tredjedel. Betongen stöttes jämt fördelat 25 gånger med en stång för att få ut luft. Detta 
upprepades ytterligare två gånger tills konen var helt fylld med betong. Konen togs sedan bort och betongen satte 
sig. Därefter mättes det vertikala avståndet mellan betongens topp till konens topp, se figur 4.1. Det ideala 
avståndet bör ligga mellan 100-200 mm, för att få en bra och användarvänlig konsistens.  

 

 

FIGUR 4.1: SKISS PÅ HUR SÄTTMÅTT MÄTS. 
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FORMSÄTTNING 
Efter sättmåttet hälldes betongen i 150×150×150 mm kubformar, se figur 4.2. Formarna hade inför varje 
provning behandlats invändigt med formolja för att kuberna lättare skulle lossna vid avformning. Därefter 
vibrerades betongen för att få ut ytterligare luft, se figur 4.3. Formarna täcktes med plast och förvarades i 
betonglaboratoriet tills det var dags för provtagningarna.  

 

FIGUR 4.2: EN KUBFORM SOM ANVÄNDES VID GJUTNING 

 

 

FIGUR 4.3: BETONGEN EFTER DEN SISTA VIBRERINGEN 
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PROVNING AV TRYCKHÅLLFASTHET 
När betongen härdat till vald testålder avformades kuberna. Avformningen skedde precis innan provtagning och 
inte efter ett dygn som är standard. Efter avformningen mättes kubernas area, volym, vikt och densitet. Först 
gjordes provningar med Schmidthammare på alla kuberna. Eftersom detta är ett oförstörande test kunde kuberna 
även användas till de andra metoderna. Efter att kuberna testats med Schmidthammaren användes 
spikpistolsmetoden, se figur 4.4, på tre av kuberna och tryckprovning på de två resterande kuberna. För 
spikpistolsmetoden sköts 2 spikar per kub. För att få en korrekt utdragningskraft, gjordes en kalibrering av 
utdragaren Tester 5 genom att en lastcell anslöts till utdragaren. Utdragningskraften mättes upp med hjälp av 
lastcellen och registrerades i en dator. Dessa resultat jämfördes med de resultat som manometern på utdragaren 
visade. Även tryckprovningsmaskinen kalibrerades med hjälp av en lastcell. 

 

 

FIGUR 4.4: UTDRAGAREN TESTER 5 

4.3 MATERIAL 

BETONG 
Ett grundrecept enligt tabell 4.1 användes. Detta betongrecept ger ett vct som är 0,45. Receptet valdes för att det 
har en bra sprutbarhet och för att det är samma som används i resten av doktorandprojektet.  

Tabell 4.1 Grundläggande betongrecept 

Material  kg/m3  Volym  Densitet  20 L 

ANL‐ cement  495,0 154,70 3,20 9,90 kg 

Silikastoft  19,80 8,90 2,23 0,40 kg 

Filler  0 0 2,80 0 kg 

Vatten  220,50 220,50 1,0 4,41 kg 

Flyttillsatsmedel  3,50 3,20 1,10 0,07 kg 

Luft  0 0 1,01 0 

Glasfiber  0 0 2,60 0 

Stålfiber  0 0 7,80 0 

Ballast 0‐8 mm  1182,60 444,60 2,66 23,65 kg 

Ballast 0‐2 mm  394,20 148,20 2,66 7,88 kg 
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Mängden flyttillsatsmedel (Glenium 51) anpassades till varje sats för att få passande konsistens. Största möjliga 
mängd var dock alltid 70 gram. Av den totala mängden cement har 4 % ersatts med silikastoft (Silika 238U). 
Eftersom ballasten innehöll fukt kompenserades detta för att bibehålla det tilltänkta vct-talet. För att kunna 
bestämma fuktkvoten togs först ett prov på 500 g av ballasten vilket torkades i mikrovågsugn. Efter att det torra 
provet vägts kunde mängden vatten i provet räknas ut enligt Ekv. (4.1) varefter fuktkvoten kunde beräknas med 
Ekv. (4.2). Med hjälp av fuktkvoten bestämdes sedan hur mycket vatten som ballasten i receptet innehöll. 
Mängden vatten som ballasten innehöll togs bort från receptet och ersattes med mer ballast.  

 

  (4.1) 

 

 

     (4.2) 

 

  



23 
 

 

 

5. RESULTAT OCH ANALYS 
 

5.1 TESTRESULTAT 
I tabell 5.1 redovisas en sammanställning från samtliga provtagningar. Tryckhållfasthetens variation med 
avseende på sprutbetongålder redovisas i figur 5.1. I figur 5.2 och 5.3 redovisas max- och minvärdena från 
spikpistolsmetoden respektive tryckprovning. Under provtagningarna var medeltemperaturen ca 21,1 °C och 
medelvärdet för RH var ca 30 %.  

TABELL 5.1: SAMMANSTÄLLNING AV TESTRESULTATEN 

 

 

 

FIGUR 5.1: KUBERNAS TRYCKHÅLLFASTHET MED AVSEENDE PÅ SPRUTBETONGÅLDER 

Ålder (Timmar) 10 12 15 20 24 30 36 42 45 48

Spikpistolsmetoden

Medelvärde Tryckhållfasthet (MPa) 1,60 4,30 11,80 16,60 18,20 19,70 20,60 20,90 21,30 25,00

Max Tryckhållfasthet (MPa) 1,95 4,75 13,00 19,24 20,29 22,91 27,19 26,01 27,24 31,21

Min Tryckhållfasthet (MPa) 1,23 3,64 10,33 13,39 15,60 17,24 15,03 17,55 13,00 20,69

Standardavvikelse (MPa) 0,30 0,40 1,00 2,40 1,60 2,20 4,80 3,20 4,90 4,10

Variationskoefficient (%) 18,53 9,90 8,38 14,37 8,86 11,00 23,03 15,21 23,07 16,39

Tryckprovning

Max Tryckhållfasthet (MPa) 1,40 3,20 7,70 12,80 13,70 18,80 21,00 20,98 21,30 26,00

Min Tryckhållfasthet (MPa) 1,40 3,10 7,00 11,40 13,70 18,50 19,90 20,60 21,00 23,80
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FIGUR 5.2: MAX- OCH MINVÄRDEN FRÅN SPIKPISTOLSMETODEN 

 

FIGUR 5.3: MAX- OCH MINVÄRDEN FRÅN TRYCKPROVNINGEN 
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5.2 KOMMENTARER 
Prov nr 7 (30 timmar) gjordes två gånger på grund av att den första gjutningen gav ett väldigt lågt 
tryckhållfasthetsvärde för spikpistolsmetoden, vilket verkade osannolikt. Därför gjordes ännu en gjutning som 
resulterade i ett mer trovärdigt värde och det är värdena från den andra gjutningen som har använts i 
sammanställningarna. En extrapolering av kalibreringskurvan för spikpistolsmetoden med grön krutladdning, se 
figur 5.4, gjordes för att få värden på tryckhållfastheten som var högre än 16 MPa. 

 

 

FIGUR 5.4: KALIBRERINGSKURVAN EFTER EXTRAPOLERINGEN 
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6. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

6.1 DISKUSSION 
Resultaten från provernas medelvärden har sammanställts i figur 5.1 och där kan ses hur metodernas resultat 
skiljer sig från varandra. Det som diagrammet visar är att det finns stora skillnader i spannet mellan 10 till 36 
timmar. Värdena för spikpistolsmetoden är i detta spann betydligt högre än värdena från tryckprovningen. 
Skillnaderna kan bero på tryckprovningsmaskinens opålitlighet för betong i tidig ålder men denna ger dock ett 
väldigt jämnt resultat för de prover som testas till skillnad från spikpistolsmetoden där skjutningar i samma kub 
kan ge stora variationer. Efter 36 timmar sammanfaller kurvorna och skillnaderna från de två metoderna blir 
mycket små. Det faktum att kurvorna sammanfaller tyder på att de båda metoderna är pålitliga och 
överensstämmer inom detta tidsintervall. Intervallet för spikpistolsmetodens användande anges av tillverkarna 
vara mellan 3–16 MPa. Här visar dock resultaten att vid högre tryckhållfasthet än 16 MPa så kan 
spikpistolsmetoden fortfarande ge trovärdiga resultat. Troligen har tillverkarna minskat spannet för att våga 
garantera resultaten som spikpistolmetoden ger. En faktor som möjligen kan tyda på att spikpistolsmetodens 
resultat är mer pålitligt än tryckprovningsvärdena i spannet mellan 10 och 36 timmar är att resultatkurvan från 
spikpistolsmetoden här följer formen för en typisk hållfasthetskurva. Sannolikheten att både spikpistolsmetoden 
och tryckprovningen ger felaktiga resultat samtidigt som resultaten är så pass likvärdiga kan anses som ytterst 
liten. Syftet med detta arbete var också att hitta vid vilken tryckhållfasthet som spikpistolsmetoden inte längre 
ger pålitliga resultat, något som inte har uppnåtts eftersom denna nivå verkar ligga oväntat högt upp. 

Standardavvikelsen för spikpistolsmetoden ökar i takt med att betongen hårdnar. Detta kan bero på att betongen i 
väldigt tidig ålder är så pass mjuk att ballasten som eventuellt träffas av spikar har möjlighet att göra små 
förflyttningar. Ballasten i hårdare betongen har inte samma möjlighet att förflyttas och därför kan spiken 
bromsas upp mer än i mjukare betong. Standardavvikelsen skulle därför kunna bli större i hårdare betong då 
ballasten som träffas av spiken har större inverkan på spikens inträngningsdjup. Det har även gjorts 
observationer vid provtagningarna som visar att spikarna har en större tendens att böja sig när man skjuter i 
hårdare provkroppar. Eftersom två provtagningar i samma provkropp kan resultera i en rak och en böjd spik kan 
detta bero på ballastens fördelning inuti provkroppen, se figur 6.1 och 6.2.  

De prov som har gjorts visar att Schmidthammaren inte fungerar på ett tillfredställande sätt för betong i tidig 
ålder. Den enda ålder som Schmidthammaren gav ett resultat på var vid 48 timmar och det resultatet stämde inte 
alls överens med de resultat som spikpistolsmetoden och tryckprovningen gav. 
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FIGUR 6.1: EN SPIK SOM HAR BÖJT SIG 

 

FIGUR 6.2: EN RAK SPIK I SAMMA KUB SOM I FIGUR 6.1 

6.2 UTVÄRDERING AV SPIKPISTOLSMETODEN 
Huvudsyftet med detta examensarbete var att utvärdera spikpistolsmetoden och undersöka om den kan användas 
för att ge pålitliga resultat för gjuten betong i tidig ålder. De prov som har gjorts visar att den är pålitlig för de 
tryckhållfastheter som är aktuella. För att nå ett säkert resultat krävs att ett stort antal spikar används. 
Tillverkarna förespråkar att 10 stycken spikar skjuts per prov i fält, något som bör ge ett mer korrekt värde. Vid 
laboratorieförhållanden bör antalet använda spikar dock kunna reduceras. Några fördelar med spikpistols-
metoden jämfört med tryckprovning är bland annat att man får resultatet direkt utan att betongkärnor behöver 
borras ut. Resultaten visar dock att de två metoderna här gav jämförbara resultat enbart inom tidsintervallet 30–
48 timmar. Spikpistolsmetodens anpassningsförmåga med de olika spiklängderna och styrkorna på 
krutladdningarna gör den till en flexibel metod.   
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6.3 UTVÄRDERING AV SCHMIDTHAMMAREN 
Ett bisyfte med detta examensarbete var att utvärdera hur en Schmidthammare fungerar och om det är aktuellt att 
använda en sådan vid bestämning av tryckhållfastheten hos sprutbetong. Schmidthammaren gav inga resultat, då 
betongen inte härdat tillräckligt länge. För att Schmidthammaren ska kunna ge resultat krävs att betongen får 
härda längre än åtminstone 48 timmar. 

6.4 UTVÄRDERING AV TRYCKHÅLLFASHETSKURVAN 
Tryckhållfasthetskurvan är baserad på ett relativt litet antalet provskjutningar med spikpistolsmetoden. Kurvan 
som representerar spikpistolsmetoden kan dock ses som en god approximation Anledningen till att spikpistolens 
resultat anses tillräckligt pålitliga är att de värden som spikpistolsmetoden gav efter 36 timmar låg mycket nära 
resultaten från tryckprovningarna. Då tryckprovningsmaskinen kalibrerades med en tryckcell så kan det anses att 
värdena efter 36 timmar bör vara korrekta. Resultaten från tryckprovningarna avviker dock från 
spikpistolsmetodens resultat inom spannet av 10 till 36 timmar och får där anses vara osäkra. Anledningen kan 
vara att den lasthöjande effekt som ges av provkubernas geometri eventuellt avtar med minskande 
tryckhållfasthet. I slutet av åldersspannet ses en kraftig ökning av tryckhållfastheten på bara ett 2 
timmarsintervall. Detta kan bero på förändringar i kubernas brottmod men även på variationer i gjutningen 
eftersom denna stegring inte följer resultatutvecklingen i övrigt.  

6.5 SLUTSATSER 
 

 Spikpistolsmetoden är pålitlig även för mätning över 16 MPa. 

 Tryckprovning och spikpistolsmetoden ger mycket lika resultat från 20 MPa. 

 För spikpistolsmetoden bör om möjligt fler än 2–3 stycken spikar användas per prov. 

 Standardavvikelsen för spikpistolsmetoden blir högre desto hårdare betongen är. 

 Fler tester bör göras för att slå fast vid vilken tidpunkt som spikpistolsmetoden har sin övre gräns efter 

48 timmars betongålder. 

 Schmidthammaren ger inte användbara värden för de betongåldrar som är aktuella. 

 För att få mer pålitliga svar från tryckprovningen bör den provningsmaskin som används ha större 

noggrannhet för betong i tidig ålder. 
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Start: 2012‐04‐16 09:45 Sättmått:  205 mm

Slut: 2012‐04‐16 19:45 Glenium 51: 53,6 g

Ålder: 10 timmar Spik: 90 mm

Kub 1: Spik: 1 Kub 1: Spik: 2 Kub 1: Medelvärde: Vikt: 7,976 kg

P = 900 N P = 1050 N P = 975 N m3: 0,003375

L = 95 mm L = 90 mm L = 92,5 mm Densitet Kub 1: 2363,26

P/L = 9,47 N/mm P/L = 11,67 N/mm P/L = 10,57 N/mm

Mpa 1,23 Mpa 1,52 Mpa 1,375

Kub 2: Spik: 1 Kub 2: Spik: 2 Kub 2: Medelvärde: Vikt: 7,874 kg

P = 1100N P = 1200 N P = 1150 N m3: 0,003375

L = 90 mm L = 80 mm L = 85 mm Densitet Kub 2: 2333,03

P/L = 12,22 N/mm P/L = 15 N/mm P/L = 13,61 N/mm

Mpa 1,59 Mpa 1,95 Mpa 1,77

Kub 3: Spik: 1 Kub 3: Spik: 2 Kub 3: Medelvärde: Vikt: 7,933 kg

P = 900 N P = 1100 N P = 1000 N m3: 0,003375

L = 92 mm L = 78 mm L = 85 mm Densitet Kub 3: 2350,52

P/L = 9,78 N/mm P/L = 14,10 N/mm P/L = 11,94 N/mm

Mpa 1,27 Mpa 1,83 Mpa 1,55

Mpa 1,565

Kub 4: Kub 5: Medelvärde Kub 4‐5: Vikt: 7,886 kg

Area = 22500 mm2 Area = 22500 mm2 Area = 22500 mm2 m3: 0,003375

Korr.faktor 0,8 Korr.faktor 0,8 Korr.faktor 0,8 Densitet Kub 4: 2336,59

Last = 38000 N Last = 38000 N Last = 38000 N

Tryck (Mpa)  1,35 Tryck (Mpa) = 1,35 Tryck (Mpa) = 1,35 Vikt: 7,891 kg

m3: 0,003375

Densitet Kub 5: 2338,07

Kub 1: Kub 2: Kub 3:

R‐värde = < 20 R‐värde = < 20 R‐värde = < 20

Mpa ‐ Mpa  ‐ Mpa  ‐

Kub 4: Kub 5:

R‐värde = < 20 R‐värde = < 20

Mpa ‐ Mpa ‐

Schmidthammare

Prov nummer 1:

Spikpistolsmetoden

Medelvärde Kub 1‐3:

Tryckprovning



35 
 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

 

  

Start: 2012‐04‐16 08:45 Sättmått:  150 mm

Slut: 2012‐04‐16 20:45 Glenium 51: 70 g

Ålder: 12 timmar Spik: 90 mm

Kub 1: Spik: 1 Kub 1: Spik: 2 Kub 1: Medelvärde: Vikt: 7,838 kg

P = 1700 N P = 1400 N P = 1550 N m3: 0,003375

L = 55 mm L = 50 mm L = 52,5 mm Densitet Kub 1: 2322,37

P/L = 30,91 N/mm P/L = 28 N/mm P/L = 29,45 N/mm

Mpa 4,02 Mpa 3,64 Mpa 3,83

Kub 2: Spik: 1 Kub 2: Spik: 2 Kub 2: Medelvärde: Vikt: 7,745kg

P = 1900 N P = 1600 N P = 1750 N m3: 0,003375

L = 52 mm L = 47 mm L = 49,5 mm Densitet Kub 2: 2294,81

P/L = 36,54 N/mm P/L = 34,04 N/mm P/L = 35,29 N/mm

Mpa 4,75 Mpa 4,43 Mpa 4,59

Kub 3: Spik: 1 Kub 3: Spik: 2 Kub 3: Medelvärde: Vikt: 7,811 kg

P = 1800 N P = 1700 N P = 1750 N m3: 0,003375

L = 52 mm L = 47 mm L = 49,5 mm Densitet Kub 3: 2314,37

P/L = 34,61 N/mm P/L = 36,17 N/mm P/L = 35,39 N/mm

Mpa 4,5 Mpa 4,7 Mpa 4,6

Mpa 4,34

Kub 4: Kub 5: Medelvärde Kub 4‐5: Vikt: 7,800 kg

Area = 22500 mm2 Area = 22500 mm2 Area = 22500 mm2 m3: 0,003375

Korr.faktor 0,8 Korr.faktor 0,8 Korr.faktor 0,8 Densitet Kub 4: 2311,11

Last = 90000 N Last = 88000 N Last = 89000 N

Tryck (Mpa)  3,2 Tryck (Mpa) = 3,13 Tryck (Mpa) = 3,165 Vikt: 7,810 kg

m3: 0,003375

Densitet Kub 5: 2314,07

Kub 1: Kub 2: Kub 3:

R‐värde = < 20 R‐värde = < 20 R‐värde = < 20

Mpa ‐ Mpa  ‐ Mpa  ‐

Kub 4: Kub 5:

R‐värde = < 20 R‐värde = < 20

Mpa ‐ Mpa ‐

Prov nummer 2:

Spikpistolsmetoden

Medelvärde Kub 1‐3:

Tryckprovning

Schmidthammare
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Start: 2012‐04‐12 17:00 Sättmått:  55 mm

Slut: 2012‐04‐13 08:00 Glenium 51: 70 g

Ålder: 15 timmar Spik: 80 mm

Kub 1: Spik: 1 Kub 1: Spik: 2 Kub 1: Medelvärde:

P = 3200 N P = 3300 N P = 3250 N

L = 33 mm L = 36 mm L = 34,5 mm

P/L = 96,97 N/mm P/L = 91,67 N/mm P/L = 94,32 N/mm

Mpa 12,61 Mpa 11,92 Mpa 12,265

Kub 2: Spik: 1 Kub 2: Spik: 2 Kub 2: Medelvärde:

P = 2700 N P = 2800 N P = 2750 N

L = 34 mm L = 31 mm L = 32,5 mm

P/L = 79,41 N/mm P/L = 90,32 N/mm P/L = 84,86 N/mm

Mpa 10,33 Mpa 11,74 Mpa 11,035

Kub 3: Spik: 1 Kub 3: Spik: 2 Kub 3: Medelvärde:

P = 2800 N P = 3200 N P = 3000 N

L = 33 mm L = 32 mm L = 32,5 mm

P/L = 84,85 N/mm P/L = 100 N/mm P/L = 92,425 N/mm

Mpa 11,03 Mpa 13 Mpa 12,015

Mpa 11,77

Kub 4: Kub 5: Medelvärde Kub 4‐5:

Area = 22500 mm2 Area = 22500 mm2 Area = 22500 mm2

Korr.faktor 0,8 Korr.faktor 0,8 Korr.faktor 0,8

Last = 198000 N Last = 216000 N Last = 207000 N

Tryck (Mpa)  7,04 Tryck (Mpa) = 7,68 Tryck (Mpa) = 7,36

Kub 1: Kub 2: Kub 3:

R‐värde = < 20 R‐värde = < 20 R‐värde = < 20

Mpa ‐ Mpa  ‐ Mpa  ‐

Kub 4: Kub 5:

R‐värde = < 20 R‐värde = < 20

Mpa ‐ Mpa ‐

Prov nummer 3:

Spikpistolsmetoden

Medelvärde Kub 1‐3:

Tryckprovning

Schmidthammare
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Start: 2012‐04‐10 15:30 Sättmått:  105 mm

Slut: 2012‐04‐11 11:30 Glenium 51: 58,9 g

Ålder: 20 timmar Spik: 80 mm

Kub 1: Spik: 1 Kub 1: Spik: 2 Kub 1: Medelvärde:

P = 3700 N P = 3700 N P = 3700 N

L = 27 mm L = 28 mm L = 27,5 mm

P/L = 137 N/mm P/L = 132 N/mm P/L = 134,5 N/mm

Mpa 17,81 Mpa 17,16 Mpa 17,485

Kub 2: Spik: 1 Kub 2: Spik: 2 Kub 2: Medelvärde:

P = 4000 N P = 3100 N P = 3550 N

L = 27 mm L = 29 mm L = 28 mm

P/L = 148 N/mm P/L = 107 N/mm P/L = 127,5 N/mm

Mpa 19,24 Mpa 13,91 Mpa 16,575

Kub 3: Spik: 1 Kub 3: Spik: 2 Kub 3: Medelvärde:

P = 3900 N P = 3300 N P = 3600 N

L = 28 mm L = 32 mm L = 30 mm

P/L = 139 N/mm P/L = 103 N/mm P/L = 121 N/mm

Mpa 18,07 Mpa 13,39 Mpa 15,73

Mpa 16,59

Kub 4: Kub 5: Medelvärde Kub 4‐5:

Area = 22500 mm2 Area = 22500 mm2 Area = 22500 mm2

Korr.faktor 0,8 Korr.faktor 0,8 Korr.faktor 0,8

Last = 360000 N Last = 320000 N Last = 340000 N

Tryck (Mpa)  12,8 Tryck (Mpa) = 11,4 Tryck (Mpa) = 12,1

Kub 1: Kub 2: Kub 3:

R‐värde = < 20 R‐värde = < 20 R‐värde = < 20

Mpa ‐ Mpa  ‐ Mpa  ‐

Kub 4: Kub 5:

R‐värde = < 20 R‐värde = < 20

Mpa ‐ Mpa ‐

Medelvärde Kub 1‐3:

Tryckprovning

Schmidthammare

Spikpistolsmetoden

Prov nummer 4:
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Start: 2012‐04‐17 10:00 Sättmått:  125 mm

Slut: 2012‐04‐18 10:00 Glenium 51: 55 g

Ålder: 24 timmar Spik: 80 mm

Kub 1: Spik: 1 Kub 1: Spik: 2 Kub 1: Medelvärde: Vikt: 7,807 kg

P = 3900 N P = 3300 N P = 3600 N m3: 0,003375

L = 37 mm L = 25 mm L = 31 mm Densitet Kub 1: 2313,18

P/L = 144,44 N/mm P/L = 132 N/mm P/L = 138,22 N/mm

Mpa 18,78 Mpa 17,16 Mpa 17,97

Kub 2: Spik: 1 Kub 2: Spik: 2 Kub 2: Medelvärde: Vikt: 7,751 kg

P = 3900 N P = 3000 N P = 3450 N m3: 0,003375

L = 25 mm L = 25 mm L = 25 mm Densitet Kub 2: 2296,59

P/L = 156 N/mm P/L = 120 N/mm P/L = 138 N/mm

Mpa 20,29 Mpa 15,6 Mpa 17,945

Kub 3: Spik: 1 Kub 3: Spik: 2 Kub 3: Medelvärde: Vikt: 7,774 kg

P = 3700 N P = 3900 N P = 3800 N m3: 0,003375

L = 26 mm L = 27 mm L = 26,5 mm Densitet Kub 3: 2303,4

P/L = 142,31 N/mm P/L = 144,44 N/mm P/L = 143,37 N/mm

Mpa 18,51 Mpa 18,78 Mpa 18,645

Mpa 18,18

Kub 4: Kub 5: Medelvärde Kub 4‐5: Vikt: 7,806 kg

Area = 22500 mm2 Area = 22500 mm2 Area = 22500 mm2 m3: 0,003375

Korr.faktor 0,8 Korr.faktor 0,8 Korr.faktor 0,8 Densitet Kub 4: 2312,88

Last = 384000 N Last = 384000 N Last = 384000 N

Tryck (Mpa)  13,65 Tryck (Mpa) = 13,65 Tryck (Mpa) = 13,65 Vikt: 7,684 kg

m3: 0,003375

Densitet Kub 5: 2276,74

Kub 1: Kub 2: Kub 3:

R‐värde = < 20 R‐värde = < 20 R‐värde = < 20

Mpa ‐ Mpa  ‐ Mpa  ‐

Kub 4: Kub 5:

R‐värde = < 20 R‐värde = < 20

Mpa ‐ Mpa ‐

Schmidthammare

Tryckprovning

Prov nummer 5:

Spikpistolsmetoden

Medelvärde Kub 1‐3:
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Start: 2012‐05‐02 08:45 Sättmått:  190 mm

Slut: 2012‐05‐03 14:45 Glenium 51: 51 g

Ålder: 30 timmar Spik: 80 mm

Kub 1: Spik: 1 Kub 1: Spik: 2 Kub 1: Medelvärde: Vikt: 7,854 kg

P = 3700 N P = 3700 N P = 3700 N m3: 0,003375

L = 21 mm L = 25 mm L = 23 mm Densitet Kub 1: 2327,11

P/L = 176,2 N / mm P/L = 148 N/mm P/L = 162,1 N/mm

Mpa 22,91 Mpa 19,25 Mpa 21,08

Kub 2: Spik: 1 Kub 2: Spik: 2 Kub 2: Medelvärde: Vikt: 7,867 kg

P = 3050 N P = 3100 N P = 3075 N m3: 0,003375

L = 23 mm L = 23 mm L = 23 mm Densitet Kub 2: 2330,96

P/L = 132,6 N/mm P/L = 134,8 N/mm P/L = 133,7 N/mm

Mpa 17,24 Mpa 17,53 Mpa 17,385

Kub 3: Spik: 1 Kub 3: Spik: 2 Kub 3: Medelvärde: Vikt: 7,901 kg

P = 3700 N P = 3900 N P = 3800 N m3: 0,003375

L = 24 mm L = 24 mm L = 24 mm Densitet Kub 3: 2341,03

P/L = 154,2 N/mm P/L = 162,5 N/mm P/L = 190,89 N/mm

Mpa 20,05 Mpa 21,13 Mpa 20,59

Mpa 19,685

Kub 4: Kub 5: Medelvärde Kub 4‐5: Vikt: 7,937 kg

Area = 22500 mm2 Area = 22500 mm2 Area = 22500 mm2 m3: 0,003375

Korr.faktor 0,8 Korr.faktor 0,8 Korr.faktor 0,8 Densitet Kub 4: 2351,7

Last = 520000 N Last = 530000 N Last = 515000 N

Tryck (Mpa)  18,49 Tryck (Mpa) = 18,84 Tryck (Mpa) = 18,66 Vikt: 7,900 kg

m3: 0,003375

Densitet Kub 5: 2340,74

Kub 1: Kub 2: Kub 3:

R‐värde = < 20 R‐värde = < 20 R‐värde = < 20

Mpa ‐ Mpa  ‐ Mpa  ‐

Kub 4: Kub 5:

R‐värde = < 20 R‐värde = < 20

Mpa ‐ Mpa ‐

Schmidthammare

Tryckprovning

Medelvärde Kub 1‐3:

Spikpistolsmetoden

Prov nummer 6:
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Start: 2012‐04‐16 20:00 Sättmått:  115 mm

Slut: 2012‐04‐18 08:00 Glenium 51: 52 g

Ålder: 36 timmar Spik: 80 mm

Kub 1: Spik: 1 Kub 1: Spik: 2 Kub 1: Medelvärde: Vikt: 7,901 kg

P = 3600 N P = 1900 N P = 2750 N m3: 0,003375

L = 28 mm L = 25 mm L = 26,5 mm Densitet Kub 1: 2341,03

P/L = 128,57 N/mm P/L = 76 N/mm P/L = 102,28 N/mm

Mpa 16,72 Mpa 9,88 Mpa 13,3

Kub 2: Spik: 1 Kub 2: Spik: 2 Kub 2: Medelvärde: Vikt: 7,817kg

P = 2800 N P = 3650 N P = 3225 N m3: 0,003375

L = 28 mm L = 25 mm L = 26,5 mm Densitet Kub 2: 2316,14

P/L = 100 N/mm P/L = 146 N/mm P/L = 123 N/mm

Mpa 13 Mpa 18,98 Mpa 15,99

Kub 3: Spik: 1 Kub 3: Spik: 2 Kub 3: Medelvärde: Vikt: 7,702kg

P = 4200 N P = 3550 N P = 3875 N m3: 0,003375

L = 32 mm L = 28 mm L = 30 mm Densitet Kub 3: 2282,07

P/L = 131,25 N/mm P/L = 126,78 N/mm P/L = 129,01 N/mm

Mpa 17,07 Mpa 16,49 Mpa 16,78

Mpa 15,35

Kub 4: Kub 5: Medelvärde Kub 4‐5: Vikt: 7,878 kg

Area = 22500 mm2 Area = 22500 mm2 Area = 22500 mm2 m3: 0,003375

Korr.faktor 0,8 Korr.faktor 0,8 Korr.faktor 0,8 Densitet Kub 4: 2334,22

Last = 600000 N Last = 600000 N Last = 600000 N

Tryck (Mpa)  21,3 Tryck (Mpa) = 21,3 Tryck (Mpa) = 21,3 Vikt: 7,771 kg

m3: 0,003375

Densitet Kub 5: 2302,51

Kub 1: Kub 2: Kub 3:

R‐värde = < 20 R‐värde = < 20 R‐värde = < 20

Mpa ‐ Mpa  ‐ Mpa  ‐

Kub 4: Kub 5:

R‐värde = < 20 R‐värde = < 20

Mpa ‐ Mpa ‐

Prov nummer 7 a:

Spikpistolsmetoden

Medelvärde Kub 1‐3:

Tryckprovning

Schmidthammare
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Start: 2012‐04‐25 20:00 Sättmått:  155 mm

Slut: 2012‐04‐27 08:00 Glenium 51: 55 g

Ålder: 36 timmar Spik: 80 mm

Kub 1: Spik: 1 Kub 1: Spik: 2 Kub 1: Medelvärde: Vikt: 7,832 kg

P = 3700 N P = 3700 N P = 3700 N m3: 0,003375

L = 32 mm L = 25 mm L = 28,5 mm Densitet Kub 1: 2320,59

P/L = 115,6 N/mm P/L = 148 N/mm P/L = 131,8 N/mm

Mpa 15,03 Mpa 19,25 Mpa 17,14

Kub 2: Spik: 1 Kub 2: Spik: 2 Kub 2: Medelvärde: Vikt: 7,858kg

P = 3300 N P = 4600 N P = 3950 N m3: 0,003375

L = 27 mm L = 22 mm L = 24,5 mm Densitet Kub 2: 2328,29

P/L = 122,2 N/mm P/L = 209,1 N/mm P/L = 165,65 N/mm

Mpa 15,89 Mpa 27,19 Mpa 21,54

Kub 3: Spik: 1 Kub 3: Spik: 2 Kub 3: Medelvärde: Vikt: 7,903kg

P = 4200 N P = 4200 N P = 4200 N m3: 0,003375

L = 24 mm L = 23 mm L = 23,5 mm Densitet Kub 3: 2341,62

P/L = 175 N/mm P/L = 182,6 N/mm P/L = 178,8 N/mm

Mpa 22,76 Mpa 23,74 Mpa 23,25

Mpa 20,64

Kub 4: Kub 5: Medelvärde Kub 4‐5: Vikt: 7,888 kg

Area = 22500 mm2 Area = 22500 mm2 Area = 22500 mm2 m3: 0,003375

Korr.faktor 0,8 Korr.faktor 0,8 Korr.faktor 0,8 Densitet Kub 4: 2337,18

Last = 590000 N Last = 560000 N Last = 575000 N

Tryck (Mpa)  20,98 Tryck (Mpa) = 19,91 Tryck (Mpa) = 20,445 Vikt: 7,888 kg

m3: 0,003375

Densitet Kub 5: 2337,18

Kub 1: Kub 2: Kub 3:

R‐värde = < 20 R‐värde = < 20 R‐värde = < 20

Mpa ‐ Mpa  ‐ Mpa  ‐

Kub 4: Kub 5:

R‐värde = < 20 R‐värde = < 20

Mpa ‐ Mpa ‐

Schmidthammare

Prov nummer 7 b:

Spikpistolsmetoden

Medelvärde Kub 1‐3:

Tryckprovning
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Start: 2012‐04‐24 15:20 Sättmått:  210 mm

Slut: 2012‐04‐26 09:20 Glenium 51: 55 g

Ålder: 42 timmar Spik: 80 mm

Kub 1: Spik: 1 Kub 1: Spik: 2 Kub 1: Medelvärde: Vikt: 7,815 kg

P = 4600 N P = 4400 N P = 4500 N m3: 0,003375

L = 23 mm L = 28 mm L = 25,5 mm Densitet Kub 1: 2315,55

P/L = 200 N/mm P/L = 157,1 N/mm P/L = 178,55 N/mm

Mpa 26,01 Mpa 20,43 Mpa 23,22

Kub 2: Spik: 1 Kub 2: Spik: 2 Kub 2: Medelvärde: Vikt: 7,905 kg

P = 3400 N P = 3500 N P = 3450 N m3: 0,003375

L = 21 mm L = 20 mm L = 20,5 mm Densitet Kub 2: 2342,22

P/L = 161,9 N/mm P/L = 175 N/mm P/L = 168,45 N/mm

Mpa 21,05 Mpa 22,76 Mpa 21,905

Kub 3: Spik: 1 Kub 3: Spik: 2 Kub 3: Medelvärde: Vikt: 7,772 kg

P = 2700 N P = 2600 N P = 4200 N m3: 0,003375

L = 20 mm L = 19 mm L = 19,5 mm Densitet Kub 3: 2302,81

P/L = 135 N/mm P/L = 136,8 N/mm P/L = 135,9 N/mm

Mpa 17,55 Mpa 17,79 Mpa 17,67

Mpa 20,93

Kub 4: Kub 5: Medelvärde Kub 4‐5: Vikt: 7,746 kg

Area = 22500 mm2 Area = 22500 mm2 Area = 22500 mm2 m3: 0,003375

Korr.faktor 0,8 Korr.faktor 0,8 Korr.faktor 0,8 Densitet Kub 4: 2295,11

Last = 590000 N Last = 580000 N Last = 585000 N

Tryck (Mpa)  20,98 Tryck (Mpa) = 20,62 Tryck (Mpa) = 20,8 Vikt: 7,750 kg

m3: 0,003375

Densitet Kub 5: 2296,29

Kub 1: Kub 2: Kub 3:

R‐värde = < 20 R‐värde = < 20 R‐värde = < 20

Mpa ‐ Mpa  ‐ Mpa  ‐

Kub 4: Kub 5:

R‐värde = < 20 R‐värde = < 20

Mpa ‐ Mpa ‐

Prov nummer 8:

Spikpistolsmetoden

Medelvärde Kub 1‐3:

Tryckprovning

Schmidthammare
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Start: 2012‐04‐24 14:45 Sättmått:  220 mm

Slut: 2012‐04‐26 10:45 Glenium 51: 50 g

Ålder: 45 timmar Spik: 80 mm

Kub 1: Spik: 1 Kub 1: Spik: 2 Kub 1: Medelvärde: Vikt: 7,733 kg

P = 3200 N P = 3500 N P = 3350 N m3: 0,003375

L = 20 mm L = 23 mm L = 21,5 mm Densitet Kub 1: 2291,25

P/L = 160 N/mm P/L = 152,2 N/mm P/L = 156,1 N/mm

Mpa 20,81 Mpa 19,79 Mpa 20,3

Kub 2: Spik: 1 Kub 2: Spik: 2 Kub 2: Medelvärde: Vikt: 7,859 kg

P = 2300 N P = 3200 N P = 2750 N m3: 0,003375

L = 23 mm L = 19 mm L = 21 mm Densitet Kub 2: 2328,59

P/L = 100 N/mm P/L = 168,4 N/mm P/L = 134,2 N/mm

Mpa 13 Mpa 21,9 Mpa 17,45

Kub 3: Spik: 1 Kub 3: Spik: 2 Kub 3: Medelvärde: Vikt: 7,793 kg

P = 4800 N P = 4400 N P = 4600 N m3: 0,003375

L = 25 mm L = 21 mm L = 23 mm Densitet Kub 3: 2309,03

P/L = 192 N/mm P/L = 209,5 N/mm P/L = 200,75 N/mm

Mpa 24,97 Mpa 27,24 Mpa 26,105

Mpa 21,285

Kub 4: Kub 5: Medelvärde Kub 4‐5: Vikt: 7,816 kg

Area = 22500 mm2 Area = 22500 mm2 Area = 22500 mm2 m3: 0,003375

Korr.faktor 0,8 Korr.faktor 0,8 Korr.faktor 0,8 Densitet Kub 4: 2315,85

Last = 590000 N Last = 600000 N Last = 595000 N

Tryck (Mpa)  20,98 Tryck (Mpa) = 21,33 Tryck (Mpa) = 21,15 Vikt: 7,877 kg

m3: 0,003375

Densitet Kub 5: 2333,92

Kub 1: Kub 2: Kub 3:

R‐värde = < 20 R‐värde = < 20 R‐värde = < 20

Mpa ‐ Mpa  ‐ Mpa  ‐

Kub 4: Kub 5:

R‐värde = < 20 R‐värde = < 20

Mpa ‐ Mpa ‐

Prov nummer 9:

Spikpistolsmetoden

Medelvärde Kub 1‐3:

Tryckprovning

Schmidthammare
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Start: 2012‐04‐11 08:45 Sättmått:  155 mm

Slut: 2012‐04‐13 08:45 Glenium 51: 70 g

Ålder: 48 timmar Spik: 80 mm

Kub 1: Spik: 1 Kub 1: Spik: 2 Kub 1: Medelvärde: Vikt: 7,832 kg

P = 3500 N P = 4800 N P = 4150 N m3: 0,003375

L = 20 mm L = 20 mm L = 20 mm Densitet Kub 1: 2320,59

P/L = 175 N/mm P/L = 240 N/mm P/L = 207,5 N/mm

Mpa 22,76 Mpa 31,21 Mpa 26,985

Kub 2: Spik: 1 Kub 2: Spik: 2 Kub 2: Medelvärde: Vikt: 7,858kg

P = 3700 N P = 3800 N P = 3750 N m3: 0,003375

L = 21 mm L = 21 mm L = 21 mm Densitet Kub 2: 2328,29

P/L = 176,19 N/mm P/L = 180,95 N/mm P/L = 178,57 N/mm

Mpa 22,91 Mpa 23,53 Mpa 23,22

Kub 3: Spik: 1 Kub 3: Spik: 2 Kub 3: Medelvärde: Vikt: 7,903kg

P = 3500 N P = 4900 N P = 4200 N m3: 0,003375

L = 22 mm L = 22 mm L = 22 mm Densitet Kub 3: 2341,62

P/L = 159,09 N/mm P/L = 222,7 N/mm P/L = 190,89 N/mm

Mpa 20,69 Mpa 28,9 Mpa 24,795

Mpa 25

Kub 4: Kub 5: Medelvärde Kub 4‐5: Vikt: 7,888 kg

Area = 22500 mm2 Area = 22500 mm2 Area = 22500 mm2 m3: 0,003375

Korr.faktor 0,8 Korr.faktor 0,8 Korr.faktor 0,8 Densitet Kub 4: 2337,18

Last = 730000 N Last = 670000 N Last = 700000 N

Tryck (Mpa)  25,96 Tryck (Mpa) = 23,82 Tryck (Mpa) = 24,89 Vikt: 7,888 kg

m3: 0,003375

Densitet Kub 5: 2337,18

Kub 1: Kub 2: Kub 3:

R‐värde = 22 R‐värde = 20 R‐värde = 20

Mpa 12 Mpa  10 Mpa  10

Kub 4: Kub 5:

R‐värde = 20 R‐värde = < 20

Mpa 10 Mpa ‐

Schmidthammare

Prov nummer 10:

Spikpistolsmetoden

Medelvärde Kub 1‐3:

Tryckprovning
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