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Sammanfattning 

Tillverkning av portlandklinker står för ungefär fem procent av världens totala 

koldioxidutsläpp. Det finns därför ett allmänt intresse att minska användandet av 

portlandklinker. Klinkern kan antingen ersättas av andra cementerande material, eller så kan 

nya cementsnåla recept utformas. I den här rapporten har två cement med inmald flygaska 

respektive slagg från Cementa AB undersökts. För att undersöka klinkerersättnings-

materialens potential har tester för tryckhållfasthet, uttorkningskrympning, bindetid, 

värmeutveckling och arbetbarhet utförts. Resultaten visar att skillnaderna mellan 

försökscementen och byggcementet är så pass små att båda bör kunna användas som 

byggcement. 

Ytterligare har ultrafiller av kalksten använts som ersättare för att minska cementhalten i 

betongen. Det går lika bra att delvis ersätta försökscementen med ultrafiller som det gör för 

byggcementet. Med cementsnåla recept och större del ersättningsmaterial finns det stora 

möjligheter att spara på energi och miljö. Detta borde i framtiden kunna leda till ett bättre och 

mer miljövänligt byggmaterial. 
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Summary 

 

Manufacture of clinker is responsible for about five percent of the total global carbon dioxide 

emissions. Therefore, there is a general interest in reducing the use of clinker. Clinker can 

either be replaced by other cementitious materials, or reduced by using lean-cement recipes. 

This report examines two experimental cements, one with fly ash and one with slag, 

developed by Cementa AB. To examine the potential of clinker replacement materials, tests 

for compressive strength, drying shrinkage, initial setting, heat generation and workability, 

were performed. The results show that the differences between the experimental cements 

and the reference are so small that both are useable as building cements. 

In addition, an ultrafine filler of limestone is used as a replacement material for further 

reduction of the clinker content in concrete. It was also found, that it is just as efficient to 

partly replace the experimental cements with ultrafine filler as in the reference cement. There 

are great opportunities to save energy and the environment impact with both clinker-saving 

cement recipes and with cement replacement materials. This should lead to a better, more 

environmentally friendly, building material in the future. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords 

Compressive strength, drying shrinkage, clinker-saving, ultrafine limestone filler, fly ash, 

granulated blastfurnace slag  



IV 
 

  



V 
 

Förord 

Följande rapport är resultatet av examensarbetet som är den avslutande delen av 

högskoleingenjörsutbildningen i Byggteknik och Design, som ges av Kungliga Tekniska 

Högskolan, KTH. Examensarbetet motsvarar en kurs på 15 högskolepoäng och 

genomfördes på tio veckor våren 2012. Uppslaget rotar sig i en dialog mellan Cementa AB 

och CBI Betonginstitutet AB. Det har varit roligt och lärorikt för oss, samtidigt som det 

resulterat i att nya data fåtts för försökscementen. 

Examinator har varit Per Roald som är avdelningschef på KTH Haninge. Handledare var 

Björn Lagerblad som är fil.dr. (mineralogi, petrologi), docent i teknisk geologi 

samt adjungerad professor vid avdelningen för Betongbyggnad vid KTH. Vår kontakt på 

Cementa var Hans-Erik Gram som har bidragit med försökscementen, samt data för dem. Vi 

vill tacka Björn och Hans-Erik för initiativet till uppslaget. Vi vill också tacka Björn för hans 

handledning. Alla som arbetar på CBI i Stockholm förtjänar ett stort tack för all hjälpsamhet 

vare sig det gäller utlåning av böcker, utbildning i hur betong blandas, trycktestning (ibland 

på arbetsfria dagar), kalorimetri, vicattest eller annat som dykt upp under arbetets gång. 
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1.0 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Vid tillverkning av portlandklinker bränns lera och kalksten vid cirka 1450°C. Detta är både 

energikrävande och kostsamt. I processen frigörs dessutom stora mängder koldioxid. 

Eftersom betong är ett vanligt byggmaterial bidrar cementklinkertillverkningen med ungefär 

fem procent av världens totala koldioxidutsläpp.  

Tidigare användes ett cement som benämndes ”Slite standard” vilket idag är ersatt av 

byggcement. Slite standard bestod av portlandklinker med fem procent inmald gips samt fem 

procent inmald kalksten. Vid husbyggnad används idag för det mesta vanligt byggcement i 

Sverige. Byggcement består av portlandklinker och 10-13 procent inmald kalksten. Intresse 

finns för att hitta ett nytt byggcement där halten portlandklinker utgör en mindre del av 

cementet. Anledningen till detta är att spara på miljö, energi och ekonomi.  

De stora koldioxidutsläppen kommer från processen när kalksten och lera upphettas för att 

bli portlandklinker. Ungefär hälften av utsläppen kommer från själva kalkstenen och hälften 

från förbränningen av bränslet. Processen drivs huvudsakligen genom att elda kolpulver. Det 

leder till ännu större koldioxidutsläpp samt att fossila bränslen förbrukas. Energi-

förbrukningen för portlandklinkertillverkningen är för torrmetoden 3,0-3,5 GJ per ton och för 

våtmetoden ungefär 6,0 GJ per ton. Torrmetoden är på grund av detta den vanligaste 

tillverkningsmetoden. (Johansson 1994)1 

Eftersom det behövs så pass mycket energi för att tillverka portlandklinker blir processen, 

förutom problemet med koldioxidutsläppen, ekonomiskt kostsam. Det är därför önskvärt att 

hitta ett material som kan ersätta hela eller delar av portlandklinkern. I Sverige skulle dessa 

material kunna vara silikastoft, flygaska, granulerad masugnsslagg och finmald kalksten. 

Silikastoft har bra förutsättningar att bli en bra ersättare till portlandklinker, men eftersom den 

är dyr blir det inte ekonomiskt försvarbart i ett byggcement. Därför ses främst flygaska, slagg 

och finmald kalk som potentiella ersättare. 

För att kunna introducera en ny cementblandning måste utförliga tester genomföras. 

Dessutom måste det beaktas att det kommer krävas stora mängder av klinkerersättarna. 

Eftersom flygaska och slagg kommer från andra industrier kan det bli svårt att säkra 

tillgången på dem. Kalken som mals till filler kan däremot mycket väl brytas på samma ställe 

som kalken som blir till portlandklinker, vilket gör att tillgången inte bör vara något problem. 

Cementa AB är ett av Sveriges största byggmaterialföretag och även Sveriges enda 

cementtillverkare. De har som ambition att aktivt medverka till ett hållbart byggande vilket 

produktutveckling är en del av. Cementa har nyligen tagit fram två nya cement med större 

andel cementersättningsmaterial jämfört med byggcementet. Initiativtagandet för att 

utförligare testa dessa två cement har legat som grund till detta examensarbete. I cementen 

används flygaska eller masugnsslagg samt en liten mängd finmald kalksten. Den finmalda 

kalkstenen har resulterat i dagens byggcement vilket gör den intressant för ytterligare 

testning tillsammans med de nya cementen.  

                                                
1
 (Betonghandboken material) 
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1.2 Målformulering 

Det gemensamma målet är att undersöka möjligheten att minska energiförbrukningen och 

miljöpåverkan som betong ger upphov till idag.  

Målet är att skapa en större förståelse för betong med låg halt portlandklinker. Vilket innebär 

en undersökning av egenskapsprofilen och hållfasthetsutvecklingen dels för slagg och 

flygaska och dels för cementsnål betong. Cement som redan innehåller en låg halt 

portlandcement kommer användas och undersökas vilket representeras av Cementas två 

nya försökscement. Ett av målen är att ta fram tillräckligt mycket data för att göra en 

godtycklig bedömning för hur stor potential de nya cementen har att stå som alternativ för 

dagens byggcement. 

För att vidare undersöka cementsnål betong undersöks effekten av ultrafin filler som 

ersättare för cement. Ytterligare undersöks möjligheten till ersättning av portlandklinker i 

byggcement samt hur Cementas försökscement beter sig i cementsnål betong. 

  

1.3 Avgränsningar 

Cementersättningsmaterialen som behandlas i detta examensarbete är inmald flygaska och 

slagg samt tillsatt finmald kalk. Den finmalda kalken representeras av Omyacarb 2-GU. En 

viss bedömning av hur ersättningsmaterialen påverkar betongens arbetbarhet kommer 

utföras men huvudsyftet är att jämföra hur försökscementen står sig i tryckhållfasthet jämfört 

med dagens byggcement, över olika recept.  

Egenskapsprofilen för flygaska och slagg kommer begränsas till att följa värmeutvecklingen, 

uttorkningskrympningen och inträngningsmotståndet utövar tidigare nämnda egenskaper. 

Eftersom detta är ett arbete på tio veckor och skriven med byggteknisk bakgrund begränsas 

cementkemins detaljeringsgrad.  

Vid ersättning av cement med ultrafiller har egenskapsprofilen inte undersökts lika noggrant. 

Tryckhållfastheten har följts utifrån tre tillfällen istället för fem, utöver det har enbart 

arbetbarheten bedömts. Anledningen till detta är ersättningsrecepten ses som tester för att 

ytterligare undersöka cementsnålhet, samt att tillgången på försökscementen har varit 

begränsad. 

En enklare form av analys på hur mycket mindre miljöpåverkan ett cement med olika andelar 

cementersättningsmaterial har, kommer utföras. Analysen begränsas främst till 

cementtillverkningsprocessen. 

Resultaten i rapporten är framtagna med ett begränsat antal försök. Försöken är tillräckligt 

många för att kunna göra en enkel bedömning om hur försökscementen ställer sig mot 

dagens byggcement. Rapporten ska kunna användas som underlag för att bestämma om 

vidare försök på cementen bör göras. Slutsatsen lämpar sig alltså bäst som en ledning åt 

vilket håll fortsatt forskning kan tänkas styras. 
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1.4 Lösningsmetoder 

Med en inledande omfattande litteraturstudie om betong påbörjades examensarbetet. En 

fördjupning om cementreaktionerna och cementersättare genomfördes också. Avsnittet  

”3.0 Kunskapsläge” baseras på denna litteraturstudie. 

För att undersöka en betong med låg halt portlandcement användes cementsnåla 

grundrecept. Två olika metoder för att uppnå en låg klinkerhalt i betongen undersöks. Den 

första metoden är att närmare undersöka Cementas klinkersnåla försökscement. Den andra 

metoden är att göra recepten ännu cementsnålare genom cementersättning med ultrafin 

filler. Vidare testas även försökscemeten i recepten med ultrafin filler.  

För att följa hållfasthetsutvecklingen med liten felmarginal har gjutningar gjorts för att kunna 

få ett trycktestvärde från ett medelvärde av tre prover. Övriga tester har också utförts enligt 

svensk standard i största möjliga mån, för att uppnå god tillförlitlighet. Betong med Cementas 

försökscement göts efter samtliga cementsnåla recept. I samband med gjutningarna gjordes 

en provning av betongens arbetbarhet för att bedöma om den går att använda i praktiken. 

Även tester som inte är definierade enligt svensk standard har utförts för att öka förståelsen 

för exempelvis segheten. 

Vid bedömningen om hur väl de nya cementen är användbara i praktiken har metoden varit 

att jämföra de med byggcementet. Jämförandet har gjorts i samtliga tester. Något som tittas 

närmare på är tryckhållfastheten efter ett dygn. Detta för att möjliggöra en tidig formrivning 

vilket efterfrågas då det kortar ner byggtiden. 

Resultaten, som är framtagna genom provning, har hög tillförlitlighet. Försöken har sedan 

utvärderats och analyserats tillsammans med de redan kända egenskaperna för 

cementersättarna, vilket är underlaget för slutsatsen. 
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1.5 Begreppsförklaringar 

 

Cement – Den produkt som cementtillverkaren levererar som cement. Inklusive alla inmalda 

material. De inmalda materialen kan vara hydrauliska bindemedel eller inerta2 material, men 

hela cementet räknas som bindemedel. I denna studie är flygaska, granulerad masugnsslagg 

och kalksten inmalt. 

 

Tillsatsmedel – Olika medel som kan tillsättas vid betongblandning för att påverka 

betongens egenskaper. Exempelvis arbetbarhet eller beständighet mot kyla. 

 

Superplasticerare – Superplasticerare är ett flyttillsatsmedel som reducerar vattenbehovet 

genom att minska kohesionskrafterna i färsk betong. 

 

Vattencementtalet, vct – Kvoten som fås när mängden vatten divideras med mängden 

cement.  

 

Tillsatsmaterial – När betong blandas kan material tillsättas utöver cement, ballast, vatten 

och tillsatsmedel. De materialen benämns då som tillsatsmaterial. Antingen kan 

cementhalten bibehållas, eller så kan cementhalten samtidigt minska.  

Ersättningsmaterial – De material som blandas i cementet vid tillverkning 

benämns som ersättningsmaterial. Samma material som används som 

tillsatsmaterial kan användas som ersättningsmaterial. 

 

Cementgel – Cementgel är reaktionsprodukten när klinkermineralerna alit och belit reagerar 

med vatten. Det riktiga namnet är kalciumsilikathydrat och det betecknas C-S-H. Den fulla 

kemiska beteckningen är (Ca)x (SiO2)y (OH)z. Variablerna x, y och z varierar beroende på 

vilka ämnen cementgelen bildats av. C-S-H som bildas av puzzolana och latent hydrauliska 

reaktioner räknas dock till cementpastan. 

 

Cementpasta – Till cementpasta räknas cement, vatten och deras reaktionsprodukter. 

Cementgelen räknas som en del av cementpastan.  

Filler som mals ner i cementet på fabrik räknas som en del av cementpastan, då den ses 

som en del av cementet. Om fillern tillsätts betongen vid blandning anses den däremot 

utgöra en del av ballasten och inte cementpastan. 

  

                                                
2
 Ett inert material ingår inte några kemiska reaktioner 
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Filler – Filler är samlingsnamnet för material med kornstorlek mindre än 0,125 mm.3 

Ultrafin: Filler med kornstorlek mindre än 10 μm benämns ultrafin filler eller 

ultrafiller.  

 Vanlig: Filler med kornstorlek mindre än 0,125 mm benämns vanlig filler. 

Ersätta eller tillsätta vid användning av filler 

I figur 1.1 förklaras skillnaden mellan tillsättning och ersättning med filler. 

Bild a) Visar betong utan tillsatsmaterial. 

Bild b) Vid blandning av betong kan filler tillsättas. Det vill säga att 

halten cement och vatten är konstant medan ballasten minskar. 

Fillern blir då ett tillsatsmaterial. 

Filler kan också användas för att ersätta cement. Det vill säga att halten cement 

minskar. Vattenhalten kan ändras eller bibehållas.  

Bild c) Illustrerar betong där filler ersätter cement och vatten, 

samtidigt som vct bibehålls.  

Bild d) Illustrerar betong där filler ersätter cement, utan att 

vattenhalten ändras. Därför ökar vct. 

 

Figur 1.1. Skillnaden mellan fillertillsättning och cementersättnig  

 V = vatten  
   C = cement  
  F = filler 

 

                                                
3
 Enligt svensk standard är gränsen för filler ≤ 0,063 mm. Den gamla standarden ≤ 0,125 mm lever 

dock kvar som praxis 
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Vatten-bindemedels-talet, vbt – Alla hydrauliska bindemedel räknas i detta fall till 

bindemedlen. Såväl mald klinker som ersättnings- och tillsatsmaterial. Vbt är därmed kvoten 

för mängden vatten genom mängden bindemedel. 

 

Effektivitetsfaktor – Det går att räkna ut en effektivitetsfaktor som beskriver hur effektivt ett 

ersättningsmaterial är på att ersätta en viss halt av ett cement, se bilaga 3.  

När effektivitetsfaktorn är 1,0 betyder det att samma hållfasthet uppnås som för betong utan 

ersättningsmaterial. Effektivitetsfaktorn går bara att tillämpa i försöken med ultrafiller. Faktorn 

varierar beroende på betongens ålder och vct. 
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2.0 Nulägesbeskrivning 
Fram till 1970-talets energikris tillverkades en stor del av portlandklinkern med våtmetoden. 

Eftersom många klinkertyper istället kunde tillverkas med torrmetoden, byggde många 

tillverkare om sina fabriker. Idag gäller det fortfarande att spara på energi, men fokus ligger 

framför allt på att i möjligaste mån minska på koldioxidutsläppen.  

Cementa AB är Sveriges enda cementtillverkare. De anser att det går att hitta nya cement 

som genererar mindre koldioxidutsläpp och inte heller kräver lika mycket energi vid 

tillverkning. Cementa har idag en produkt som de kallar byggcement. Det består av 

portlandcement med 10-13 viktprocent inmald kalksten. De nya cementen som ska 

undersökas består av 80 viktprocent portlandcement, 4 viktprocent inmald kalksten och  

16 viktprocent mald granulerad masugnsslaggslagg eller flygaska. Dessa cement ger klart 

mindre koldioxidutsläpp trots att de fortfarande nästan helt består av ämnen som bildar 

cementgel, till skillnad från byggcementet. Detta för att tillsatsmaterialen är restprodukter från 

industrin. 

CBI tycker dessutom att det är intressant att testa nya betongrecept med både nya och 

gamla cement där ultrafin kalkfiller används som cementersättare. Eftersom kalk bara 

behöver malas för att det ska bli en filler krävs mycket mindre energi för tillverkningen, 

samtidigt som det inte heller bidrar till några koldioxidutsläpp. En filler som inte är ultrafin kan 

ge betongen sämre täthet och beständighet. Tidigare försök har visat att detta problem inte 

uppstår när ultrafin filler används (Lagerblad, Vogt 2004)4. Svårigheten har istället varit att 

arbetbarheten blivit för dålig, men detta har avhjälpts genom nya superplasticerare som 

kommit ut på marknaden den senaste tiden. Egentligen ersätts alltså portlandcementet med 

ultrafin filler och superplasticerare. Cementa kan dessutom utvinna kalksten för tillverkning 

av kalkfiller ur samma brott som de får materialet till portlandklinkern. Det borde då bli 

ekonomiskt lönsamt om deras cement kan bestå av en större del kalkfiller. 

Cementa och CBI har en nära relation och för en konstant dialog om utvecklingen inom 

cement och betong. Det är därför naturligt att arbetet med att ta fram denna rapport 

genomförts på CBI i Stockholm. Vi har använt deras laboratorium och utrustning för att gjuta, 

trycktesta, undersöka arbetbarhet, mäta bindetid, följa uttorkningskrympningen och 

värmeutvecklingen. Cementa bidrog med cement och viss data. 

                                                
4
 (Ultrafine particles to save cement and improve concrete properties) 
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3.0 Kunskapsläge 
Betong består av cement, vatten, ballast, eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial. Att 

ändra dess proportioner leder till en stor förändring av betongens egenskaper. Dessutom kan 

även en filler användas av olika anledningar.  

Cement är ett hydrauliskt bindemedel och står för en stor del av betongens egenskaper. 

Definitionen för ett hydrauliskt bindemedel är ett material som ”... hårdnar genom reaktion 

med vatten till en produkt, som är beständigt mot vatten. Hårdnandet sker såväl i luft som i 

vatten.” (Johansson 1994)5. Själva processen är exoterm och benämns hydratation. Den 

malda portlandklinkern utgör en cementtyp som består av kalksten och lera som bränts i en 

ugn. Klinkermineralerna (se Tabell 3.1) i portlandklinkern kallas förenklat för kalciumoxider. 

Det är dessa mineraler som reagerar med vatten i hydratationen. Deras reaktionsprodukter 

liknar varandra. 

Tabell 3.1. De viktigaste klinkermineralerna 

  Benämning Kemisk beteckning Symbol 
 
Klinkerandel 

Alit Trikalciumsilikat (CaO)3 SiO2 C3S 50-75 % 

Belit Dikalciumsilikat (CaO)2 SiO2 C2S 15-20% 

Aluminat Trikalciumaluminat (CaO)3 Al2O3 C3A 5-10 % 

Ferrit Tetrakalciumaluminatferrit (CaO)4 Al2O3 Fe2O3 C4AF 5-15 % 

 

Förhållandet mellan de olika kalciumoxiderna varierar beroende på sammansättningen av 

råmaterialen vid bränning. Klinkern får exempelvis en större andel ferrit om järnhalten ökar i 

råmaterialet och andelen aluminat blir högre om aluminiumhalten ökar. Aluminatet reagerar 

mycket snabbt med vatten och det är för att reglera den reaktionen som fem procent gips 

tillsätts. Mineralet alit utgör största delen av portlandklinkern och har stor betydelse för vilken 

hållfasthet betongen uppnår den första månaden. Belit påverkar däremot hållfastheten på 

lång sikt. Ferrit har normalt hög reaktionshastighet i början, men den varierar beroende på 

sammansättningen. (Redaktionsgruppen 1994)6 

Eftersom största delen av portlandcementet består av C3S och C2S bestäms betongens 

hållfasthetsegenskaper till största delen av deras reaktionsprodukter. Den viktigaste 

produkten är kalciumsilikathydrat, som även kallas cementgel eller C-S-H. Betongens styrka 

kommer från gelen, som binder ihop de olika komponenterna i betongen. Ur reaktionerna fås 

också kalciumhydroxid, Ca(OH)2 eller kort CH. Närvarandet av dessa kristaller påverkar 

hållfastheten negativt eftersom cementgelen inte blir lika homogen. Cement utan 

tillsatsmaterial som hydratiserat helt innehåller ungefär 25 procent kalciumhydroxid. 

                                                
5
 (Betonghandboken material) 

6
 (Betonghandboken material) 
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Reaktionen med alit respektive belit och vatten ser ut som följer ((CaO)2,3 SiO2 är här en 

beteckning både alit och belit): 

(CaO)2,3 SiO2+ H2O  (Ca)x (SiO2)y (OH)z + Ca(OH)2  [3:1a] 

Variablerna x, y och z varierar beroende efter vilka ämnen cementgelen bildats av. Med 

symboler skrivs ekvationen: 

 C3S + H2O C-S-H + CH    [3:1b] 

Förklarande skrivs ekvationen: 

Kalciumoxid + vatten  cementgel + kalciumhydroxid [3:1c] 

 

Om gips inte blandades in i cementet skulle aluminatet omedelbart reagera med vattnet och 

bilda kalciumaluminathydrat, C-A-H. Precis som C-S-H utgör C-A-H en del av cementpastan, 

dock inte cementgelen. Den omedelbara reaktionen gör att betongen blir grynigt eller börjar 

binda. När gips finns till förfogande i cementet reagerar det med aluminat och bildandet av 

C-A-H regleras. I denna reaktion, som sker redan efter några minuter, bildas ettringit som 

lägger sig som ett lager runt cementkornen. Vidare reaktioner kan då inte ske lika lätt, därav 

den retarderande effekten. När halten sulfat, som kommer från gipset, minskar är ettringiten 

inte längre stabil. Den omvandlas då till monosulfater, som blir en del av cementpastan. 

Ferritets reaktioner liknar aluminatets och är även den vanligtvis mycket reaktiv precis när 

vatten tillsätts. Förutom gipset reagerar ferrit med kalciumhydroxid.  

 

3.1 Betongens hårdnande 

Hydratationen sker fortlöpande så länge det finns porvatten och ohydratiserat cement kvar. 

Betongens hårdnande är uppdelad i fyra faser. 

Vid blandning av beståndsdelarna benämns betongen som ”färsk betong”. Cementkornen 

börjar reagera med porvatten och cementgel bildas runt kornen (Figur 3.1b). När dessa korn 

fortfarande inte har väsentlig kontakt med varandra är betongens konsistens lös. Detta är fas 

ett. Hårdnandet sker när cementgelen från de olika kornen får kontakt med varandra och 

binds ihop (Figur 3.1c). Egenskaperna börjar förändras snabbt och betongen går in i den 

andra fasen ”ung betong”. Gränsen mellan dessa faser benämns vanligtvis som 

tillstyvnandet eller bindetiden och är vanligtvis 2-4 timmar. 
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Figur 3.1. Bild (a) illustrerar cemntkorn och vatten som precis blandats. Bild (b), (c) och (d) illustrerar 

hydratationen (Betonghandboken 1994) 

Cementgelen som bildas runt kornen växer med ökande hydratationsgrad (Formel 3:2). 

Volymen hos cementgelen upptar en större volym än den ohydratiserade delen av 

cementkornen. På detta sätt växer en gelmantel runt cementkornen. Det vatten som kvarstår 

utgör håligheter som kapillärporer och kaviteter. Betongen är nu inte långt från sin slutliga 

hållfasthet (Figur 3.1 d). 

 

                    
  

 
 

                         

                  
  [3:2] 

 

Att uppnå maximal hydratationsgrad kan ta flera år. En mängd vatten kan reagera med en 

viss mängd cement. Med ett lågt vct kommer det inte finnas tillräckligt mycket vatten för att 

hydratisera allt cement. Cementpartiklarnas kärnor kommer således finnas kvar efter 

maximal hydratationsgrad. Det finns ett värde på vct då allt vatten kommer reagera med allt 

cement och bilda cementgel. För CEM I är det kritiska värdet 0,39 (Johansson, 1994)7.  

Under fas två är betongens egenskaper under snabb utveckling och är således känslig för 

yttre påverkan. Temperaturen är en viktig faktor som har direkt koppling till 

hållfasthetsutvecklingen. En hög temperatur accelererar hydratationen och risken för 

sprickbildning ökar. En för tidig frysning medför bestående skador på betongen då mängden 

obundet vatten expanderar. Uttorkning är också kopplat till betongens temperatur och 

omgivningens fuktighet. Efter ungefär tre dygn börjar betongens egenskaper likna den 

hårdnade betongens. 

Den största hållfasthetstillväxten sker under fas tre. Nu är inte betongen lika känslig för yttre 

påverkan. Efter en viss tid avtar hållfasthetstillväxten och betongen har uppnått större delen 

av sin slutliga hållfasthet. Detta benämns som normaltidsåldern och är för normalt hårdnande 

cement 28 dagar. För betong med tillsatsmaterial kan normaltidsåldern vara mer än dubbelt 

eller tre gånger så hög. Efter normaltidsåldern är betongen i sin fjärde fas och benämns som 

                                                
7
 (Betonghandboken material) 
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hårdnad betong, Hållfastheten brukar benämnas som långtidshållfastheten efter denna 

tidpunkt.  

 

3.2 Ersättare för portlandklinker  

Många olika material kan blandas ner i cementet som filler eller ersättningsmaterial. De kan 

vara både naturliga och framställda. Romarna utvecklade betongen genom att blanda i 

vulkanaska, vilket gav en puzzolan effekt. Askan hämtades från orten Puzzola och det är 

därför dessa material kallas puzzolaner. De framställda materialen kan med fördel vara 

restprodukter från industrin, men även naturliga mineral som kalcinerats8, exempelvis kaolin 

som blir metakaolin. Restprodukterna skiljer sig till sammansättning och kvalitet i olika delar 

av världen.  

Tillsatsmaterialen som används i cement kan förutom att vara puzzolana, även vara latent 

hydrauliska. De latent hydrauliska materialen reagerar likt cementet med vatten, men de 

behöver en aktivator som alkali, sulfat och kalciumhydroxid för att reaktionen ska starta. 

Alkalin är produkter som frigörs vid hydratationen. Puzzolanerna reagerar med vatten och 

kalciumhydroxid. Eftersom tillsatsmaterialen reagerar med produkter från hydratationen och 

deras reaktioner dessutom sker långsammare än klinkermineralernas, ger de till en början en 

långsammare hållfasthetsutveckling. Sluthållfastheten blir däremot högre om rätt halter 

används.  

Gemensamt för cement, de latent hydrauliska materialen och puzzolanerna är att de bildar 

cementpasta. Sammansättningen på pastan som bildas skiljer sig dock något beroende på 

vilka reaktiva oxider som ingår i reaktionen. Eftersom de olika oxiderna reagerar olika snabbt 

påverkar fördelning av dessa reaktiviteten, både hos portlandcement och tillsatsmaterial. 

Som tidigare nämnts påskyndas hållfasthetsutvecklingen och därmed bildandet av 

cementgel, av en högre temperatur. Detta gäller speciellt för puzzolanerna 

(Redaktionsgruppen 1994)9 och masugnsslagg (Detwiler, Bhatty och Bhattacharja, 1996)10. 

Generellt gäller dessutom att en högre glashalt, det vill säga hög amorf grad, ger en 

snabbare reaktion. Hur stor malfinheten är spelar också en stor roll i detta avseende.  

En större malfinhet ger mindre korn och därmed en större specifik yta, vilket innebär att det 

finns en större yta för de kemiska reaktionerna att äga rum på. Inte nog med att den specifika 

ytan ökar med högre malfinhet, medelavståndet mellan cementkornen minskar även vid 

samma vct, vilket också påskyndar hydratationen. 

En puzzolans kemiska beteckning varierar beroende på vilka material den består av. 

Puzzolaner betäcknas därför här med SiO2, eftersom kiseldioxid är det reaktiva ämnet. 

Reaktionen för de latent hydrauliska materialen liknar de för puzzolaner.  

  

                                                
8
 Kalcinera innebär här att materialet bränns för att driva ut koldioxid 

9
 (Betonghandboken material) 

10
 (Supplementary cementing materials for use in blended cements) 



3.0 Kunskapsläge 

- 13 - 
 

Puzzolanreaktionen: 

Ca(OH)2 + SiO2 + H2O  (Ca)x (SiO2)y (OH)z   [3:3a] 

Variablerna x, y och z varierar beroende efter vilka ämnen cementgelen bildats av. Med 

symboler skrivs ekvationen: 

CH + S + H2O  C-S-H    [3:3b] 

Förklarande skrivs ekvationen: 

Kalciumhydroxid + puzzolan + vatten  cementgel  [3:3c] 

 

Av reaktionen i formel 3:3 kan vi utläsa att det finns en gräns för hur mycket cement som kan 

ersättas av puzzolaner, eftersom de är beroende av kalciumhydroxid för att kunna reagera. 

Vi vet att en högre hållfasthet efter lång tid uppnås genom att tillsätta puzzolaner i betongen 

(Redaktionsgruppen 1994)11. Detta för att mängden cementgel ökar samtidigt som mängden 

kalciumhydroxid minskar. Ersättande av cement ger däremot generellt en lägre hållfasthet, 

men det finns många undantag. Effekterna av ersättningsmaterialen behöver därför 

bestämmas noggrannare för att kunna definiera nya bra blandningar av cement. 

 

3.2.1 Flygaska 

Flygaska är ett puzzolant material som är en restprodukt från kolpulvereldade kraftverk och 

värmeverk. Beroende på förbränningsprocessen och vilken kolsort som används, får 

flygaskan olika egenskaper. En hög förbränningstemperatur är att föredra, eftersom 

flygaskan då får en rundare kornform och sammansättningen blir mer amorf. Båda dessa 

egenskaper gör att flygaskan får lättare att reagera i cementreaktionerna. Om 

förbränningstemperaturen däremot är lägre blir partiklarna kantigare samt att de kommer 

innehålla en del kristallint12 material. Både att sammansättningen delvis är kristallin och den 

kantigare formen, gör det svårare för flygaskan att reagera. Glashalten, vilket beskriver hur 

amorf flygaskan är, ligger normalt mellan 60-90 procent. Även om glashalten och tillgången 

på kalciumhydroxid är hög i betongen, är puzzolanreaktionerna långsammare än 

cementreaktionerna. Flygaskekornens närvaro gör dock att fler malda klinkerkorn kan 

reagera tidigt. Totalt gäller däremot ändå att betongen får sämre hållfasthet efter kort tid, 

men generellt en högre slutlig hållfasthet.  

Det bör maximalt tillsättas flygaska motsvarande 30 procent av vikten portlandcement på 

grund av reaktionen med kalciumhydroxid. Tillsätts mer flygaska förbrukas allt 

kalciumhydroxid, vilket ökar risken för armeringskorrosion. När flygaska tillsätts ökar 

arbetbarhet, stabilitet, pumpbarhet och eventuellt sulfatresistansen, vilket självklart är 

positivt. Att hydratationsprodukterna bildas långsammare gör att värmeutvecklingen blir 

långsammare. Dock minskar inte risken för temperatursprickor linjärt med detta, eftersom 

                                                
11

 (Betonghandboken material) 
12

 Ett amorft material har mycket lättare att reagera än ett kristallint 
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draghållfastheten också utvecklas långsammare. En nackdel med flygaskan är att 

karbonatiseringen ökar (Lagerblad 2005)13. 

Effektivitetsfaktor14 som tillsatsmaterial, kp, ligger mellan 0,2 – 0,5 vid 28 dygn och den 

specifika ytan är vanligtvis 200-600 m2/kg (Redaktionsgruppen)15. 

3.2.2 Granulerad masugnsslagg 

Vid stålframställning är en av restprodukterna masugnsslagg. I masugnen flyter mineralrester 

från järnmalmen på det smälta järnet, vilket kallas slagg. När det tappas av och kyls snabbt 

fås granulerad16 masugnsslagg, som är ett grusliknande material (Jernkontoret 2012)17. Likt 

flygaskan kan den kemiska sammansättningen skilja sig beroende på processen samt vilket 

smältverk slaggen kommer ifrån. Önskade ämnen kan också tillsättas slagget innan det 

granuleras. 

Slagget är latent hydrauliskt och behöver alltså aktiveras för att börja reagera och bilda  

cementpasta. Aktivitatorena är kalciumhydroxid, alkalihydroxid och sulfater som kommer från 

cementreaktionerna. Cementreaktionerna gynnas av att det återstår några procent kristallint 

material i slaggen, men glashalten bör inte vara lägre än 90 procent. Vct har också en stor 

betydelse för hållfasthetsutvecklingen, ett högre vct är gynnsamt. 

Med slagg i betongen blir konsistensen lösare och arbetbarheten kan förbättras. Risken för 

vattenseparation minskar och den slutliga draghållfastheten blir större. Dock ökar 

sprickbenägenheten samt att slaggen kan innehålla kol- och järnpartiklar som kan försämra 

betongens beständighet. Värmeutvecklingen och hållfasthetstillväxten blir lägre den första 

veckan. Från 7–28 dygn är utvecklingen oftast högre, men den totala tryckhållfastheten kan 

ändå vara lägre efter 28 dygn. Efter 28 dygn blir utvecklingen ungefär likadan med slagg som 

utan slagg om vct är lågt. Om vct är högt, som det oftast är i betong för husbyggnad, kommer 

utvecklingen att vara högre.  

Effektivitetsfaktor som tillsatsmaterial, kp, ligger mellan 0,6 – 1,0 vid 28 dygn och den 

specifika ytan är vanligtvis 300-500 m2/kg (Redaktionsgruppen)18. 

3.2.3 Filler 

Filler som används i betong är till största del inerta material. Den skiljer sig från 

tillsatsmaterialen genom att inte bilda cementpasta. Istället bidrar filler till betongens 

hållfasthet genom fillereffekten. Den innebär att cementpastan får en bättre packning när 

filler tillsätts. Det gör att strukturfel som sprickor och hålrum minskar i storlek och inte 

försvagar betongen lika mycket. Till fillereffekten räknas också en accelererande 

cementreaktion i tidiga stadier av hållfasthetsutvecklingen. Det måste dock tas i beaktning att 

när vanlig filler används för att ersätta cement kan betongen få sämre täthet och 

beständighet, eftersom mindre cementgel bildas (Redaktionsgruppen 1994)19.   

                                                
13

 (Carbon dioxide uptake during concrete life cycle – State of the art) 
14

 Se bilaga 3 
15

 (Betonghandboken material) 
16

 Att granulera innebär att snabbt kyla i vatten. Flytande slagg hälls i formar där de begjuts med 
vatten 
17

 (Stålindustrin gör mer än stål – handbok för restprodukter) 
18

 (Betonghandboken material) 
19

 (Betonghandboken material) 
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Försök de senaste åren har visat att fillerns malfinhet påverkar dess effekt på betongen 

(Lagerblad, Vogt 2004)20. Det som visats är att tätheten, beständigheten och hållfasthet inte 

påverkas lika negativt när ultrafin filler används, som med vanlig filler. Mer filler kan därmed 

ersätta cementet om kornstorleken är mindre. Mindre cementgel bildas fortfarande, men den 

mycket lilla kornstorleken gör att tätheten, beständighet och hållfasthet bibehålls, eller till och 

med förbättras.  

Utvecklingen av filler har i princip gett oss dagens byggcement. Vid tillverkning av 

byggcement mals portlandklinker, gips och kalk tillsammans. Kalken är mjukare än klinkern 

och får därför mindre kornstorlek. Kalken blir mestadels ultrafin och mycket finkornigare än 

resten av cementet. Finkornigheten gör att relativt mycket kalk kan malas ner utan att 

hållfastheten förändras. Det sägs därför att kalkfillern har en effektivitetsfaktor på 1,0 i 

byggcementet. (Lagerblad, Vogt 2004)21. Trots att ultrafin filler har större positiv verkan på 

betong än vanlig filler har det tidigare inte kunnat användas i större halter. Betongens styvhet 

och seghet ökar nämligen för mycket vid gjutning. Nya effektivare superplasticerare minskar 

framför allt styvheten, men i viss mån också segheten. Därmed kan högre halter ultrafin filler 

numera användas.  

3.4 Dagens cement 

Idag tillverkas två olika klinker i Sverige. Den ena är anpassad för husbyggnad och används i 

byggcement. Byggcement består av portlandcement som mals tillsammans med  

10-13 viktprocent kalksten. Resultatet blir att betongen får så gott som samma hållfasthet 

och täthet med hjälp av fillereffekten, trots att mindre klinker används. 

Den andra klinkern är anpassad för anläggningskonstruktioner och används i 

anläggningscement. Anläggningscement måste tåla den tuffa miljö som det utsätts för. 

Därför består det av rent portlandcement. Cement utan tillsatsmaterial hårdnar dock 

snabbare och ger en större värmeutveckling. Det lättaste sättet att styra värmeutvecklingen 

och hårdnandet är fortfarande genom malfinheten. Vid gjutning av stora konstruktioner är en 

stor värmeutveckling inte önskvärd, då det kan ge upphov till sprickor i konstruktionen. För 

att få ner hastigheten och värmeutvecklingen tillverkas en klinker som har en högre halt 

C4AF samt lägre halt C3S och C3A. Dessutom är cementkornen grövre för 

anläggningscement än byggcement. Den specifika ytan blir då mindre och hydratationen 

sker långsammare för anläggningscementet. 

                                                
20

 (Ultrafine particles to save cement and improve concrete properties) 
21

 (Ultrafine particles to save cement and improve concrete properties) 
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Cement kan också innehålla flera andra material. De delas in i olika typer beroende på vilka 

och hur mycket av olika materialen som blandats in, se tabell 3.2.  

 

Tabell 3.2. Här redovisas en förenklad form av de fem cementtyperna enligt SS-EN 196 

Benäm- Typ/Be- Klinker Masugns- Silika- Puzzolan Flygaska Bränd Kalksten 

ning teckning   slagg stoft     skiffer   

 
CEM: % % % % % % % 

Portland 
C I 95-100 

            
      Portland/ II/A-S 80-94 6-20 

     slagg II/B-S 65-79 21-35 
     Portland/ II/A-D 90-94 

 
6-10 

    silikastoft     
      Portland/ II/A-P&Q 80-94 
  

6-20 
   puzzolan II/B-P&Q 65-79 

  
21-35 

   Portland/ II/A-V&W 80-94 
   

6-20 
  flygaska II/B-V&W 65-79 

   
21-35 

  Portland/ II/A-T 80-94 
    

6-20 
 skiffer II/B-T 65-79 

    
21-35 

 Portland/ II/A-L&LL 80-94 
     

6-20 

kalksten II/B-L&LL 65-79 
     

21-35 

Portland/ II/A-M 80-94 6-20 

komposit II/B-M 65-79 21-35 

      
      Slagg- III/A 35-64 36-65 

     cement III/B 20-34 66-80 
       III/C 5-19 81-95 
           

      Puzzolan- IV/A 65-89 
 

11-35
1)

 
  cement IV/B 45-64 

 
36-55

1)
 

        
      Komposit- V/A 40-64 18-30 

 
18-30

1)
 

  cement V/B 20-39 31-50 
 

31-50
1)

 
  1) Får inte innehålla kalkrik flygaska 

 
Som tidigare nämnts kan puzzolaner vara naturliga, vilket benämns ”P”, medan de 

framställda benämns ”Q”. Beroende på var flygaskan hämtas kan den vara kiselrik ”V” eller 

kalkrik ”W”. Kalksten med beteckningen ”L” har större kornstorlek än ”LL”. 
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4.0 Metodik 
Betongens egenskaper är ett väldigt brett begrepp som innefattar betongens mekaniska, 

fysikaliska och kemiska egenskaper under hela dess livscykel. När en egenskap förändras 

genom användning av klinkerersättare eller olika tillsatsmedel påverkar det oftast även andra 

egenskaper. Genom att göra olika försök går det att skapa en bild över betongens 

egenskaper. Försökens omfattning är oftast begränsad varför inte lika mycket tester görs 

idag utan ersätts av modellering. Målet blir att skapa en så pass verklig bild av betongens 

egenskaper som möjligt med ett begränsat antal försök. Med nedanstående testade 

egenskaper går det att skapa en tillräckligt bra bild för att bedöma tillsatsmaterialens 

inverkan.  

 

4.1 Arbetbarhet  

Konsistensen är en viktig egenskap vid gjutning. Bedömning av konsistens kan göras på 

flera olika sätt beroende på utrustning och blandningens konsistens. Betongens andra goda 

egenskaper har ingen betydelse om den inte är gjutbar. Konsistensen är således bara en 

faktor som påverkar betongens arbetbarhet. Arbetbarheten täcker många egenskaper och 

kan definieras med ”den lätthet varmed betongmassan kan komprimeras och fås att fylla ut 

formar och omsluta armeringsstänger samt dess förmåga att förbli homogen under 

blandning, transport och gjutning” (Johansson, Petersons 1994)22.  

Arbetbarheten för en betong går inte att bestämma absolut då den kan variera beroende av 

vilken produktionsmetod som används. Arbetbarheten är således ett mått på betongens 

konsistens kompletterat med en subjektiv bedömning. Komprimerbarhet, mobilitet och 

stabilitet är tre egenskaper som bestämmer betongens arbetbarhet (Newman 1960)23. 

Komprimerbarheten beskriver hur lätt det är att arbeta ut luft ur betongen, vilket gör den mer 

kompakt. Mobiliteten har att göra med betongens förmåga att omsluta armering och fylla ut 

gjutningsformen. Stabiliteten beskriver risken för betongens olika beståndsdelars 

benägenhet att separera. De olika stabilitetsproblemen som har definierats är 

stenseparation, vattenseparation, bruksseparation och sättning.  

Den mätbara delen av arbetbarheten är konsistensen, vilket går att mäta med viss 

noggrannhet med olika konsistensmätare. Olika mätmetoder används vid olika 

betongkonsistenser. Provning av färsk betong görs enligt SS-EN 12350. 

Konsistensbedömning görs vanligen med sättmått, omformningstal, vebe-tal och 

utbredningsmått. Dessa metoder beskrivs i standarden. 

                                                
22

 (Betonghandboken material) 
23

 (Betonghandboken material) 
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Tabell 4.1. Konsistensklasser för vanlig betong, enligt svensk praxis 

 
Sättmått Omformningstal Vebetal Utbredningsmått 

 
mm antal slag sekunder mm 

J (Jordfuktigt)     V0: ≥ 31   

J (Jordfuktigt)   
 

V1: 30 - 21 
 SS (Mycket styv)   

 
V2: 20 - 11 

 S (Styv)   
 

V3: 10 - 6 
 P (Plastisk) S1: 10 - 40 Om0: ≥ 60 V4: 5-3

1)
 F1: ≤ 340

1)
 

T (Trög) S2: 50 - 90 Om1: 50 - 30   F2: 350 - 410
1)

 

L (Lättflytande) S3: 100 - 150 Om2: 20 - 10   F3: 420 - 480
1)

 

HF (Halvflyt) S4: 160 - 210 
 

  F4: 490- 550
1)

 

FF (Fullflyt) S5: ≥ 220
1)

 
 

  F5: 560 - 620
1)

 

SP (Specialflyt)       F6: ≥ 630
1)

 
1)

 Stämmer inte helt med tidigare konsistensklasser 

 

Tillstyvnandet sker fortlöpande från det att alla betongens delmaterial blandas. Först sker en 

förändring av konsistensen på grund av både hydratationen och vattnets avdunstning. Detta 

gör att det efter några timmar uppstår ett inträngningsmotstånd i betongen. Ett sätt att mäta 

det är med en vicat-apparat, där det ökade inträngningsmotståndet kan följas för 

cementpastan. Bindetiden är inte ett exakt definierat begrepp utan definieras som ”…den tid, 

som åtgår för att en viss blandning av cement och vatten skall erhålla en viss grad av 

styvhet…”(Johansson 1994)24. Tryckhållfastheten börjar utvecklas efter tidpunkten då 

inträngningsmotståndet är för stort för att vicat-apparaten ska registrera någon inträngning i 

cementpastan. 

 

4.2 Reologi 

Betongens egenskaper är svåra att beskriva med orden konsistens och arbetbarhet. Att 

betrakta materialets reologi ökar förståelsen för hur egenskaperna förhåller sig till varandra, 

se figur 4.1.  

 

Figur 4.1. Sambandet mellan betongens egenskaper och viskositet respektive flytgränsspänning 

(Betonghandboken 1994) 

Flytgränsspänningen går direkt att koppla till betongens styvhet. Styvheten har att göra med 

kohesionskrafter i betongen. Förenklat ger sättkonsmåttet ett bra värde på styvheten.  
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Viskositeten är direkt kopplat till betongens seghet och beskrivs som hur lätt betongen kan 

bearbetas. Segheten beror på friktionskrafter i betongen, den är däremot svår att återspegla 

med mätmetoder. En indikation på betongens seghet kan fås genom omformningstalet, men 

framför allt genom talet för full omformning.  

 

4.3 Tryckhållfasthet 

Tryckhållfasthet anses vara betongens viktigaste egenskap. Anledningen till detta är att 

byggnadsverk konstrueras så att betongen tar upp tryckkrafter. Andra egenskaper som 

spräckhållfasthet, böjdraghållfasthet och centrisk draghållfasthet går att uppskatta mycket väl 

från tryckhållfastheten med empiriska samband. Tryckhållfastheten är därför den mest 

testade egenskapen.  

Genom att belasta en provkropp enaxiellt med konstant pålastningshastighet tills brott 

inträffar, fås ett värde på tryckhållfastheten. Det finns många faktorer som påverkar 

tryckhållfastheten på det enskilda provet, vilket alltid är skilt från den verkliga 

tryckhållfastheten. Enligt den svenska standarden regleras många faktorer vid trycktestning 

av både kub och cylinder. Faktorer som exempel pålastningshastighet, relativ fuktighet, 

temperatur och dimensionsavvikelser är reglerade. 

Vanligtvis bestäms tryckhållfastheten med kubiska provkroppar med sidlängden 150 mm. 

Friktion uppstår mellan provkropp och tryckplatta. Vid ett hypotetiskt avsaknande av 

friktionskrafter sker brottet genom dragspänningar vinkelrätt mot belastningsriktningen. 

Hoptryckningen leder till utvidgning vinkelrätt belastningsriktningen. Friktionskrafterna 

förhindrar denna utvidgning med störst påverkan närmast tryckplatta. Denna påverkan avtar 

med avståndet från tryckplattan vilket liknas med formen av en kon. På grund av detta så 

kallade komplexa spänningstillstånd, ger alltid ett större förhållande mellan höjd och tvärmått 

en lägre tryckhållfasthet (Newman 1966)25. Cylindrar visar därför en lägre tryckhållfasthet än 

kuberna då måtten enligt standard är d=150 och l=300. 

En mindre volym av samma geometriska form kommer visa högre hållfasthet vid trycktester. 

Det finns därför en omräkningsfaktor, β1, om provkroppen skiljer sig från standarderna. 

Uppmätt värde på tryckhållfastheten divideras med β1. Sambandet i figur 4.2 är direkt kopplat 

till sannolikhetsläran. Enligt den statistiska hållfasthetsteorin sker brottet genom uppkomsten 

av en inre spricka. Sannolikheten att denna spricka uppstår ökar med ökande volym. 

 

Figur 4.2. Diagram för omräkningsfaktorn β1, beroende av tvärmåttet d1, enligt SS 13 72 07 (Betongprovning med 

svensk standard, 2002)  
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Flertalet faktorer påverkar det uppmätta värdet från trycktesterna. Olika utrustning kan ge 

olika resultat främst beroende av tryckplattornas styvhet. En excentrisk placerad provkropp 

ger en sänkt tryckhållfasthet. Vid uträkning av provets hållfasthet förutsätts en jämt utbredd 

last vilket endast stämmer till 100 procent i teorin. Provkroppens yta bör vara så jämn som 

möjligt för att uppnå en jämn spänningsfördelning. Betong är ett anisotropt material där 

hållfastheten är beroende av gjutningsriktningen (Johnston 1973)26, vilket bör beaktas vid 

försök.  

 

4.4 Kalorimetri 

Vid tillstyvnandet av betong frigörs energi från både hydratationen och tillsatsmaterialens 

kemiska reaktioner. Eftersom tillväxten av hållfastheten sker med exoterma reaktioner är 

värmeavgivningen ett mått på hastigheten av hållfasthetstillväxten. Värmeavgivningen är 

som störst under fas två då hastigheten på hållfasthetstillväxten är störst. Den totala 

värmeavgivningen är ett mått på total mängd hydratiserat cement. 

Det finns två olika metoder för att mäta värmeavgivningen, den vanligaste metoden är den 

isoterma metoden. Både prov med ren cementpasta och en med bruk placerades i 

kalorimetern och jämförs med ett prov med inerta egenskaper. Temperaturen hålls konstant 

på 20°C genom att överskottsvärmen leds bort och registreras. Från testet erhålls en kurva 

som visar hur många mW/g cement som utvecklats vid varje tidpunkt och en kurva med den 

kumulativa energin, mätt i J/g cement.  

I den andra metoden tillåts en temperaturstegring av hydratationen. Värmeutveckling följs 

genom att isolera provet och kontinuerligt mäta temperaturen. En så kallad adiabatisk eller 

semi-adiabatisk metod. Resultatet från en adiabatisk och isoterm metod kommer vara 

annorlunda då den adiabatiska metoden påskyndar hydratationen eftersom 

temperaturstegring tillåts. 

 

4.5 Uttorkningskrympning 

Betongens rörelser från upptagande och avgivande av vatten benämns som svällning och 

krympning. När vatten avgår från den hårdnade betongen finns det risk för uppkomst av 

uttorkningssprickor. Denna krympning kan dessutom ge upphov till stora tvångskrafter i 

statisk obestämda konstruktioner. Förstagångskrympnigen är den största anledningen till 

dessa tvångskrafter då den är större än de följande krympningarna. 

Ballasten i betongen påverkas inte av fuktändringen, men det gör däremot cementpastan. På 

detta sätt kan betongen betraktas som ett heterogent tvåfassystem. När det kemiskt 

obundna vattnet lämnar porsystemet drar cementpastan ihop sig vilket ger upphov till 

uttorkningskrympning. På grund av tvåfassystemet och fuktgradienten är det viktigt att skilja 

på materialets fria krympning och en kropps yttre fria krympning.  

Vid uttorkning uppstår det en fuktgradient, vilket ger upphov till ojämna egenspänningar i 

betongen. När det pratas om materialets fria krympning (Formal 4:1a) bortses det inre 

motståndet som uppkommer av fuktgradienten. Materialets fria krympning är således bara ett 
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teoretiskt betraktelsesätt på grund av att det praktiskt inte går att frångå egenspänningar av 

fuktgradienten (Bazant, Raftshol 1982)27. Cementpastan vill krympa och ballasten håller 

emot dessa krafter. I detta tvåfassystem uppstår tryckspänningar i ballasten från 

cemetpastans dragspänningar vid vattenavgång. Vid användandet av denna förenklade 

modell fås ett värde på det heterogena materialets fria krympning, εcs, vid användandet av 

detta enskilda värde ses betongen som homogen.  

Uttorkningskrympningen är direkt beroende av två delar i denna kompositmodell. 

Förhållandet mellan cementpastans volym och betongens volym (kompositfaktorn) är den 

ena och cementpastans fria krympning är den andra. Cementpastans fria krympning är oftast 

okänd vid gjutandet av betong och kan räknas ut från formel 4:1. Ballastens storlek har 

också betydelse för uttorkningskrympningen. Krympningen minskar vid större 

ballastfraktioner men risken för uppkomst av mikrosprickor ökar (Troxell, Davis & Kelly 

1968)28. Med större ballastfraktioner minskar alltså kompositfaktorn.  

                                        [4:1a] 

                    
  

  
 

  

     
   [4:1b]

  

                                   [ - ]  

                        [m3] 

                       [m3] 

                      [m3] 

 

En kropps yttre fria krympning är unik för just den kroppen samt de yttre förhållandena vid en 

ojämn fuktgradient. Efter en oändligt lång uttorkningstid är fuktgradienten konstant. Kroppens 

yttre fria krympning kan till slut betraktas som materialets fria krympning. För att kunna 

jämföra krympningens delresultat används standardiserade metoder. Provkroppen ska 

lagras med temperatur på 20°C och 50 % relativ fukthalt, efter sju dygn ha härdats i 

vattenbad. Att få en nästan korrekt fri materialkrympning tar väldigt lång tid. Genom att 

använda de standardiserade metoderna kan en indikation av slutresultatet uppskattas.  
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5.0 Genomförande 
Cementa har tillhandahållit de två försökscementen som studerats närmare. Laborationerna 

är utförda på CBI vilket beskrivs närmare i detta kapitel. Som referens användes byggcement 

som är standard idag. Med en begränsad mängd av försökscementen har de använts för att 

undersöka egenskapsprofilen så noggrant som möjligt. Effekten av hur en extra mängd 

finmald kalk påverkar cementen studerades också. 

De olika cementblandnigarna göts och testades med två olika vct för att få med effekten av 

vattencementtalet. På grund av den stora mängden cement som erfordrades för alla olika 

tester och blandningar valdes exempelvis kuber med sidlängden 100 mm för trycktesterna. 

De flesta försök har utförts enligt svenska standarder men även försök som inte är 

definierade enligt standarden har utförts. Detta för att öka förståelsen för cementen genom 

ren jämförelse.  

 

5.1 Cement 

De tre cementen som använts i alla tester är ett byggcement, ett med flygaska och ett med 

masugnsslagg. Dagens byggcement representeras av ett portland/kalksten-cement med 

produktnamnet ”Byggcement Std PK Skövde”. Byggcementet är av typ CEM II/A-LL 42,5 R. 

Siffran 42,5 är kopplad till hållfastheten och R står för att cementet är framtaget för att visa 

en hög korttidshållfasthet. Cementet med inmald flygaska benämns av Cementa som 

bascement och cementet med inmald masugnsslagg som CEM 2/B. Vidare har cementen 

fått arbetsnamnen Bygg-, Bas- och Slaggcement. 

 

Figur 5.1. Ackumulerad kornstorleksfördelning för cement och ultrafin filler 
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Kornstorleken har stor inverkan på reaktionshastigheten och därmed både 

värmeavgivningen och hållfasthetsutvecklingen. Vid tillverkningen av cementen mals 

ersättningsmaterialen tillsammans med portlandklinkern. Kornstorleksfördelningen för de 

behandlade cementen presenteras i figur 5.1. Kornstorleken på ersättningsmaterialet varierar 

därför beroende på hur hårt det är i förhållande till portlandklinkern. Den malda klinkern har 

en större medelkornstorlek i byggcementet än försökscementen. Eftersom byggcementet 

innehåller finmald kalkfiller är de grövre kornen i siktkurvan till största del mald klinker.  

Alla tre cementen baseras på samma klinker men har olika ersättningsmaterial för 

portlandklinkern. Både bas och slaggcementet har en viss mängd inmald kalk från början på 

grund av dess accelererande verkan. Med den inmalda mängden kalk får båda dessa 

benämningen portland/komposit-cement. 

Tabell 5.1. Cementen som används 

Namn Benämning Beteckning Klinker Kalk Flygaska Slagg Specifik yta 

  
 1)  1) % % % % m

2
/kg 

Byggcement Portland/kalksten CEM II/A-LL 90 10 
  

435 

Bascement Portland/komposit CEM II/A-M 80 4 16 
 

450 

Slaggcement Portland/komposit CEM II/A-M 80 4 
 

16 447 
1)

 Enligt SS-EN 196 
 

Tillsatsmaterialens ursprung varierar. Den inmalda kalkstenen kommer från samma brott där 

kalkstenen för klinkertillverkningen utvinns. Slaggen kommer från SSAB:s29 stålverk i 

Oxelösund. Flygaskan i bascementet kommer från kolpulvereldade kraftverk i Danmark.  

 

5.2 Recept 

Recepten som används är uträknade för en kubikmeter betong. Således blir densiteten lika 

med den sammanlagda massan. Vid ersättning av cement med finmald kalk har detta skett i 

ren viktprocent, en del av cementet ersätts med en lika stor del av kalken. Den finmalda 

kalken som använts har produktnamnet ”Omyacarb 2-GU” och har betydligt högre malfinhet 

än cementet, se figur 5.1.  

För att uppnå det önskade sättmåttet på betongblandningarna har superplasticerare  

Glenium 51 använts. Ballasten som använts är naturballast från Riksten, sorterade i 

fraktionerna 

0-8 mm och 8-16 mm. Vid uträkningar av densitet och recepten med kalk har följande 

kompaktdensiteter använts: 

Cement 3080 kg/m3 

Kalk 2710 kg/m3 

Ballast 2650 kg/m3 

Receptet med vct på 0,65 är tänkt att efterlikna en vanlig betong som används vid 

exempelvis husbyggnad. I hållfasthetsklass motsvarar det en C 30/37 betong. Ett mindre 

cementsnålt recept med vct på 0,5 har också undersökts. Det motsvarar en mer högkvalitativ 
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betong med hållfasthetsklass upp mot C40/50. Det senast nämnda receptet är intressant att 

ställa i jämförelse mot receptet med cementersättning där vct bibehålls på 0,65.  

5.2.1 Grundrecepten 

Grundrecepten som användes för alla tre betongrecepten är presenterade i tabell 5.2. 

Receptet är ett modifierat förslag från Cementa. På grund av den höga andelen 

stenfraktioner 8-16 mm i receptet ”vct 0.65” har den minskats samtidigt som 0-8 mm har 

ökats. De här recepten är relativt cementsnåla jämfört med vad som anses som en vanlig 

betong i nuläget. 

Tabell 5.2. Grundrecepten 

Namn Cement Vatten Ballast 0-8 Ballast 8-16 Densitet 

 
kg kg kg kg kg/m

3
 

vct 0.65 285,4 184,5 1162,1 764,5 2396,5 

vct 0.5 360,4 179,7 1081,2 781,7 2403,0 

*Tillsätt superplasticerare till önskat sättmått uppnås 
* Receptet gäller för 1m

3 

 

5.2.2 Ersättning förhöjt vct 

Baserat på grundrecepten har cement ersatts av en ultrafin filler, se tabell 5.3. Recepten 

med finmald kalk benämns ”K-vct”, där ”K” står för kalk. Cementet har ersatts i viktprocent, 

lika stor mängd av cementet har ersatts av finmald kalksten.  Utifrån grundreceptet ”vct 0.5” 

har 40 procent ersatts av finmald kalksten. ”K-vct 0.92” har däremot bara 30 procent av 

cementet ersatts av kalk på grund av den låga cementhalten. För att kunna göra en bra 

jämförelse har även en del av 0-8 mm ballasten ersatts av den ultrafina fillern. Båda recepten 

får därför samma kvot mellan cement och finmald kalksten. 

Tabell 5.3. Recepten för cementersättning med förhöjt vct 

Namn Cement Kalk Vatten Ballast 0-8 Ballast 8-16 Densitet 

  kg kg kg Kg kg kg/m
3
 

K-vct 0.92 198,2 125,4 183 1112,2 758,3 2377,1 

K-vct 0.83 214,9 143,3 178,6 1074,7 777 2388,5 

*Tillsätt superplasticerare till önskat sättmått uppnås 
* Receptet gäller för 1m

3 

 

 

Eftersom de här recepten är en ren ersättning av cement blir vct högt. Betongen kommer 

däremot bli mer cementsnål och tryckhållfasthet kommer istället uppnås med hjälp av 

fillereffekten. I de här serierna studeras vad fillereffekten ger för effekt vid en ren ersättning 

av cement.     

 

5.2.3 Ersättning bibehållet vct 

Även detta recept är baserat på grundrecepten. Recepten med finmald kalk benämns  

”K-vct”, där ”K” står för kalk. Precis som i ”K-vct 0.92” har samma mängd av cementet ersatts 

med finmald kalksten, se tabell 5.4. Det som skiljer sig från receptet med ren ersättning av 

cement är att vattenmängden minskas för att bibehålla vct på 0,65. Eftersom vct är 

oförändrad benämns detta som en ersättning med bibehållet vct.  
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Tabell 5.4. Recepten för cementersättning med bibehållet vct 

Namn Cement Kalk Vatten Ballast 0-8 Ballast 8-16 Densitet 

  kg kg kg kg kg kg/m
3
 

K-vct 0.65 209,8 132,7 135,6 1177,5 802,8 2458,4 

*Tillsätt superplasticerare till önskat sättmått uppnås 
* Receptet gäller för 1m

3
 

 

Betongen är fortfarande cementsnål som ”K-vct 0.92” men har samma vct som 

grundreceptet. Detta leder till att betongen får en sämre arbetbarhet vilket kompenseras med 

en större mängd superplasticerare. Betongen får därför räknas som experimentell. Samma 

försök utfördes inte på ”vct 0.5” då arbetbarheten redan för ”K-vct 0.65” bedömdes vara 

otillfredsställande.  

 

5.3 Betongblandning 

För varje recept har tre serier gjorts, en för varje cement. Serierna är direkt uträknade från 

grundrecepten till den önskade mängden. Densitetsskillnader mellan de olika cementen har 

ej tagits hänsyn till utan samma vikt har använts. Detta leder endast till en marginellt större 

volym och lägre densitet för betongen med slagg och bas. Cementens verkliga densitet är 

presenterade i Tabell 5.5.  

Tabell 5.5. Cementens kompaktdensitet  

Cement Densitet 

  kg/m
3
 

Byggcement 3080 

Bascement 2986 

Slaggcement 3062 

 

Fingruset (0-8 mm) har en viss fukthalt som måste beaktas. För att blandningarna ska bli 

enligt recepten måste mängden material modifieras. Genom att torka en mängd fingrus får vi 

reda på fingrusets fukthalt. Fingrusets fuktmängd adderas till det torra fingruset i receptet och 

mängden vatten subtraheras. 

Satserna gjordes i storlekar på 15 eller 30 liter beroende på hur mycket som testerna krävde. 

Mängder vägdes upp med ett grams noggrannhet varefter allt torrt material hälldes i 

blandaren och blandas under en minut. Vattnet tillsattes under omrörning och blandades till 

blandningen uppnådde en god homogenitet. Ett sättkonsförsök gjordes på blandningen utan 

flyttillsats för att kunna jämföra de olika serierna. Efter tillsats av superplasticerare testas 

sättmåttet igen och sedan betongens seghet i omformningsmätaren.  

Av betongmassan göts kuber och prismor. Betongen hälldes i formarna i två omgångar och 

vibrerades på ett vibreringsbord där i mellan. Detta för att driva ut oönskade luftbubblor som 

kommer från blandningsprocessen. Huvudsaklig anledning till vibrering är att betongen ska 

fylla ut formarna, när betongen vibreras sänks viskositeten tillfälligt. Proverna förvaras i ett 

rum med 20 grader och 100 % relativ fuktighet tills de efter ett dygn avformades.  
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Tabell 5.6. Betongreceptens proportioner  

Recept Serie  Cement Kalk Vatten Ballast SP 
1)

 vct Sättmått 
2)

 OT 
3)

 

    kg kg kg kg kg - mm slag 

vct 0.65 Bygg 285,4 - 184,5 1926,6 0,8 0,65 150 (50) 3 (24) 

 
Bas 

    
0,6   160 (50) 4 (25) 

 
Slagg 

    
0,5   150 (80) 4 (25) 

vct 0.5 Bygg 360,4 - 179,7 1862,9 1,0 0,50 160 (40) 4 (25) 

 
Bas 

    
0,8   170 (50) 5 (31) 

 
Slagg         1,1   160 (40) 5 (23) 

                    

K-vct 0.92 Bygg 198,2 125,4 183 1870,5 0,9 0,92 150 (30) 6 (26) 

 
Bas 

    
0,9   160 (30) 4 (26) 

 
Slagg 

    
0,9   160 (30) 4 (31) 

K-vct 0.83 Bygg 214,9 143,3 178,6 1851,7 1,1 0,83 170 (10) 5 (34) 

 
Bas 

    
0,9   170 (10) 4 (24) 

 
Slagg         0,9   170 (10) 5 (37) 

                    

K-vct 0.65 Bygg 209,8 132,7 135,6 1980,3 3,6 0,65 150 (0) 8 (92) 

 
Bas 

    
3,4   190 (0) 13 (59) 

  Slagg         3,3   190 (0) 16 (101) 

* Receptet gäller för 1m
3 
 

1)
 Superplasticerare Glenium 51 

2)
 Värdena inom parantes visar seriens sättmått utan tillsats av superplasticerare 

3)
 Omformningstal, värdena inom parantes är för full omformning 
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5.3.1 Sättmått 

För att kunna göra en bra gjutning i praktiken efterfrågas vanligen en konsistens 

motsvarande konsistensklassen ”halvflyt”. Superplasticerare tillsattes därför i varierande 

mängd till samtliga blandningar, se tabellerna 4.1 och 5.6. Superplasticeraren tillsattes med 

försiktighet då en tidigare testblandning av grundrecepten visade stenseparation när för 

mycket tillsattes. Detta har att göra med att recepten är relativt cementsnåla, framför allt  

”vct 0.65”. 

Sättmåttet går till så att den färska betongen slevas ner i sättkonen i tre omgångar. Mellan 

varje omgång bearbetas betongen med en stav för att fylla ut konen ordentligt och driva ut 

luft. När konen är full jämnas ytan av och konen lyfts. Betongen sätter sig och höjdskillnaden 

på sättkonen och den satta betongen är sättmåttet. Om inte önskat sättmått uppnås slevas 

betongen tillbaka i blandaren och mer superplasticerare tillsätts. För att inte överskrida 

gränsen för ”halvflyt” fick denna procedur utföras flera gånger per blandning. I figur 5.2 visas 

sättmått före och efter tillsättning av superplasticerare. 

 

 

Figur 5.2. Sättmått utan och med superplasticerare 
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5.3.2 Omformningstal 

Testerna i omformningsmätaren (Figur 5.3) utfördes direkt efter att lämpligt sättmått hade 

uppnåtts. Vid omformningsmätning används en sättkon som placeras i en behållare på ett 

fallbord. Betongen slevas ner i sättkonen enligt samma procedur som när sättmåttet 

kontrollerades. Konen lyfts sen och skivan placeras på den delvis satta betongen. Med hjälp 

av veven lyfts fallbordet för att sen falla fritt, detta benämns som ett ”slag”. Omformningstalet 

är antal slag som krävs för att betongen skall sätta sig 34 mm30. Det kontrollerades även hur 

många slag som krävdes för full omformning, det vill säga tills betongytan var helt jämn i 

behållaren. Full omformning finns inte definierat i standarden för testning, men det ger ändå 

en större förståelse för betongens seghet.  

  
Figur 5.3. Omformningsmätare (a – h) och fallbord (i – m). (Betongprovning med svensk standard 2002) 

a) Behållare e) Styrstång i) Fallbord m) Styrring 

b) Cylinder f) Skiva j) Excenter 
 

c) Sättkon g) Vikt k) Skiva av plåt 
 

d) Stativ med styrring (m) h) Betongprov l) Vev 
 

                                                
30

 Enligt SS-EN 13 71 30 
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5.4 Tryckhållfasthet 

För att kunna följa hållfasthetsutvecklingen har tryckhållfastheten testats vid ett flertal 

tillfällen. Eftersom huvuduppgiften varit att öka förståelsen för bas- och slaggcementen har 

dessa trycktestats efter 1, 3, 7, 28 och 42 dygn. För recepten med kalk var huvudsyftet att se 

hur kalken påverkade betongen. Därför räckte det att trycktesta dessa efter 1, 7 och 28 dygn.  

Precis som prismorna avformades kuberna efter ett dygn. De förvarades sedan i 20°C och 

100 % luftfuktighet. Vid varje trycktest användes tre kuber för att ge säkrare värden. Det är 

medeltalet av dessa värden som presenteras i resultaten. Vid varje provningstillfälle 

kontrolleras kuberna och all data sparas i en provningsrapport enligt SS-EN 12390. 

Kontrollen innebär att kubernas dimensioner, planhet och rätvinklighet undersöks. Sidornas 

längder mättes med ett skjutmått. Sidornas planhet kontrollerads genom att en egglinjal hölls 

mot ytan, samtidigt som kuben hölls mot en ljuskälla. Detta för att enklast se om det fanns 

någon springa mellan egglinjalen och ytan. Kuben placerades sedan på en helt plan yta för 

att säkerställa planheten och kontrollera rätvinkligheten, med en vinkelhake. Toleranser för 

dessa värden redovisas i figur 5.4. Kuberna trycks i z-led, vilket är vinkelrätt mot 

gjutriktningen. 

 

Figur 5.4. Toleranser för avvikelser enligt SS-EN 12390-3:2009 (CBI Stockholm 2012) 

I provningsrapporten sparas också kubens märkning, kubens ålder, brottslast, 

tryckhållfasthet, vikt och tidsavvikelse från avsett provningstillfälle. Eventuella avvikelser från 

rutiner eller olämplig brottbild skall också noteras. Eftersom formarna på CBI är av god 

kvalité och kuberna inte varit i någon miljö där de kan skadas har dimensioner, planhet och 

rätvinklighet legat inom givna gränser. Inga andra större avvikelser har heller förekommit. 

Eftersom det i denna studie använts kuber med sidolängden 100 mm räknades resultaten för 

tryckhållfastheten om för att motsvara värdet på kuber med 150 mm sidolängd. Det uppmätta 

värdet dividerades alltså med 1,05, enligt figur 4.2.  
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5.7 Uttorkningskrympning 

Uttorkningskrympningen mäts på prismor med längden 400 mm och sidorna 100 mm. I 

mitten på ändarna gjuts dubbar in. Längden mäts sedan mellan dessa med en mikrometers 

noggrannhet.  

Prismorna förvarades i ett rum med temperaturen 20°C och 100 % luftfuktighet tills de 

avformades efter ett dygn. Följande sex dagar förvarades de i ett vattenbad med 

temperaturen 20°C. När de togs upp ur vattenbadet torkades ytorna av från rinnande vatten 

och längden på provkroppen mättes mellan ändytorna med ett skjutmått. Detta för att 

kontrollera eventuell avvikelse på prismornas initiala längd, med 0,1 mm noggrannhet. Direkt 

efter det mättes längden mellan mätdubbarna. Detta räknades som den initiala längden. 

Efter att prismorna tagits upp ur vattenbadet lagrades de i ett rum med 20°C och 50 % 

luftfuktighet där de torkade ut. 

För varje serie så har uttorkningskrympningen räknats som ett medelvärde av tre prismor. 

För att undvika missvisande resultat från mätfel har proceduren gjorts enligt SS 13 72 15. 

Krympningen ska enligt standarden egentligen följas upp i 231 dygn, men eftersom den tiden 

inte finns till förfogande mättes längdändringen varje vecka i en femveckorsperiod. Dessa 

data ger en god indikation på hur uttorkningskrympningen kommer fortlöpa. 
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6.0 Resultat 
 

6.1 Tryckhållfasthet 

Hållfasthetsutvecklingen för samtliga serier presenteras i figur 6.1 och figur 6.2. Alla serier 

som utgår från grundreceptet ”vct 0.65” visas i figur 6.1 och ”vct 0.5” i figur 6.2. Vid 

jämförelse mellan grundrecepten syns tydligt det förenklade sambandet mellan vct och 

tryckhållfasthet, serierna följer ungefär samma utvecklingskurva. ”Vct 0.65” har en lägre 

tryckhållfasthet jämfört ”vct 0.5” dels på grund av vct men även den lägre cementhalten. 

Alla cement som används klassificeras som CEM II men visar olika utveckling på grund av 

de olika tillsatsmaterialen som använts. Serierna med byggcement visar högst 

korttidshållfasthet för alla recepten, med undantag för vissa seriers endygnstester. Den 

högre korttidshållfastheten skulle kunna kopplas till att referensen jämförelsevis har en högre 

klinkerhalt. 

Bascementet visar på nästan lika hög korttidshållfasthet som byggcementet i samtliga 

recept. För vissa recept visar betongen med bascementet på en marginellt högre 

tryckhållfasthet efter ett dygn. Vid normaltidsåldern31 har betongen med bascementet 

utvecklat högre tryckhållfasthet än referensen. Långtidshållfastheten är högre än 

byggcementet.  

Betongen med slaggcementet visar en lägre korttidshållfasthet än både betongen med 

bascementet och referensen. Under perioden 7 dygn till 28 dygn visar slaggen en högre 

hållfasthetstillväxt än betongen med byggcementet. Efter 28 dygn har nästan lika hög 

tryckhållfasthet som referensen uppnåtts. Långtidshållfastheten är högre än byggcementet.  

När cement ersätts av kalk utan att vattenmängden minskas resulterar det i lägre 

tryckhållfasthet för samtliga åldrar. När däremot även vattenmängden minskas för att 

bibehålla vct fås en betydlig ökning av tryckhållfastheten. Detta gäller för samtliga serier och 

trycktesttillfällen. 

 

Tabell 6.1. Uppskattad effektivitetsfaktor vid 30% kalkersättning 

  Byggcement Bascement Slaggcement 

Effektivitetsfaktor 2,2* 2,2* 2,5* 
*Gäller för receptet ”K-vct 0.65” vid 28 dygn 

Tabell 6.1 visar den uppskattade effektivitetsfaktorn32 för ultrafin kalkfiller när den ersatte 

cement och vct bibehölls. Faktorn gäller vid 28 dygn när 30 % av cementet ersattes av 

kalkfillern. Eftersom faktorn är större än 1,0 bidrar kalken till större tryckhållfasthet än det 

ersatta cementet hade gjort. Det visas av att grundrecepten gav betongen lägre 

tryckhållfasthet. 

 

                                                
31

 Normaltidsåldern varierar för olika cement. För standardcement är det 28 dygn 
32

 Se uträkningar i bilaga 3 
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Figur 6.1. Hållfasthetsutvecklingen, recepten utgått från grundreceptet ”vct 0.65”  
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Figur 6.2. Hållfasthetsutvecklingen, recepten utgått från grundreceptet ”vct 0.5” 

 

6.2 Kalorimetri 

I figurerna 6.3 och 6.4 redovisas värmeavgivningen från proverna med de undersökta 

cementen. Resultaten redovisas per gram cement för att ge en tydlig bild där resultaten lätt 

kan jämföras. Resultaten är utförda med en isoterm metod i en TAM air kalorimeter. 

Inom några minuter från att cementen blandas med vatten reagerar lättlösliga ämnen samt 

att ettringit och CH bildas. Detta utgör den första stora toppen på kalorimetrikurvan. Till en 

början bildas framför allt ettringit och CH. Efter en viloperiod på ungefär en timme börjar 
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bildandet av C-S-H och när betongen börjar binda efter cirka två timmar ökar 

värmeutvecklingen på nytt. Ungefär nio timmar efter blandningen sker det som mest 

cementreaktioner och värmeavgivningen är som störst. Detta tillfälle är den första puckeln på 

kurvan. Från andra till nionde timmen bildas framför allt C-S-H. Efter denna tidpunkt avtar 

värmeavgivningen.  

Diagrammet visar även en andra puckel. Värmeutvecklingen vid denna tidpunkt varierar för 

cementen, men tidpunkten är cirka 14 timmar efter blandning för alla. Puckeln kommer av att 

bildandet av ettringit ökar.  

Redan från att reaktionerna startar börjar reaktionsprodukterna lägga sig som ett lager runt 

cementkornen (det hydrauliska bindemedlet). Efter ett dygn är detta lager så tjockt att det 

bildar en gelmantel som reaktionsprodukterna måste diffundera igenom för att kunna reagera 

med cementkornen. Både värmeutvecklingen och cementreaktionerna avtar därför. 

Slagg är latent hydraulisk vilket innebär att hållfasthetsutvecklingen och därmed 

värmeutvecklingen inte är lika intensiv under de första timmarna, jämfört med de andra 

cementen. Efter det har slaggcementet större värmeavgivning och hållfastheten ökar 

snabbare.  

Anledningen till att bascementet utvecklar mer värme efter nio timmar och sedan sjunker 

snabbt är att halten reaktivt material är högre, den specifika ytan är större samt att 

flygaskekornens närvaro gör att fler malda klinkerkorn kan reagera under de första timmarna. 

Byggcementet har en jämnare värmeavgivning än bascementet. Efter ungefär 15 timmar har 

bascementets reaktioner avtagit så pass att byggcementet avger mer värme.  

 

 

Figur 6.3. Avgiven värmeeffekt, för ren cementpasta, första dygnet 
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Figur 6.4. Ackumulerad avgiven värmeenergi för ren cementpasta, första dygnet 

 

6.3 Bindetid 

Bindetiden för cementen bestämdes experimentellt med en vicat-apparat. Cementpasta 

blandas och placeras i vicat-apparaten. Med ett intervall på tio minuter släpper apparaten ner 

en nål på cementpastan. Nedsjunkningen registreras och data för det ökande 

inträngningsmotståndet kan följas. Testet regleras i standarden SS-EN 196–3:2005. 

Från vicattesterna (Bilaga 1) har en sammanställning gjorts (se Figur 6.5) för en lättare 

jämförelse av resultaten. Där visas ökningen av inträngningsmotstånd för de olika cementen. 

Inträngningsmotståndet mäts i prover på ren cementpasta med vct på ungefär 0,4. Tiden är 

mätt från inblandning av vatten. När nålen från vicatapparaten inte slår i botten längre 

benämns det som grundvärde och när nålen inte tränger in alls benämns det som slutligt 

värde (Tabell 6.2). 

Tabell 6.2. Cementens bindetider 

  Vatten Grundvärde Slutligt värde Δ 

  % min min min 

Bygg 29,3 90 160 70 

Bas 31,5 110 190 80 

Slagg 31,6 90 200 110 

 

Byggcementet visar en snabbare utveckling av inträngningsmotståndet. Från grundvärde till 

slutligt värde har det tagit 70 minuter för byggcementet jämfört med bascementets 80 

minuter och slaggcementets 110 minuter. 
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Figur 6.5. Cementens inträngningsmotstånd beroende av tiden 

 

6.4 Uttorkningskrympning 

Uttorkningskrympningen har undersökts för grundreceptens alla serier. Resultaten är 

presenterade i figur 6.6 samt figur 6.8. Viktminskningen presenteras i figur 6.7 och 6.9. 
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väntat. Detta eftersom cementpastan utgör en större volym i serierna ”vct 0.5”. Eftersom 

ballastens storlek är densamma i de båda recepten bestäms uttorkningskrympningen främst 

av cementpastan volym. Betongen med bas- och slaggcementet visar större krympning än 

referensen, oberoende av vct.  
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Figur 6.6. Uttorkningskrympning för grundreceptet ”vct 0.65”  

 

Figur 6.7. Viktminskning för grundreceptet ”vct 0.65” 
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Figur 6.8. Uttorkningskrympning för grundreceptet ”vct 0.5” 

 

Figur 6.9. Viktminskning för grundreceptet ”vct 0.5” 
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7.0 Analys 
Samtliga trycktestade kuber kontrollerades för att upptäcka avvikelser från dimensioner och 

rätvinklighet. I samtliga fall blev kuberna godkända utan anmärkning, vilket var väntat 

eftersom formarna endast används i laborativ miljö. En av prismorna gjutna av ”vct 0.5 bygg” 

blev defekt vid avformning. De två som mätning av uttorkningskrympningen utförts på har 

dock visat på väldigt lika resultat. Resultatet för “vct 0.5 bygg” anses därför lika säker som för 

de andra serierna. 

En grundförutsättning för att de nya cementen så småningom ska kunna användas i 

praktiken är att de bidrar till en tillfredställande arbetbarhet på betongen. Hur stor halt fingrus, 

grus, vatten och cement som ska användas i receptet för att arbetbarheten ska bli så bra 

som möjligt, beror bland annat på egenskaperna för materialen i cementet. När kalkfiller 

används ökar kohesionskrafterna i den färska betongen, vilket påverkar arbetbarheten 

genom att göra den mycket styvare men framför allt segare. 

För recepten där filler inte används får alla cement ungefär lika god arbetbarhet, det vill säga 

att sättmåtten är skjuvningsfria och ungefär lika många slag krävs vid omformningstalet och 

för full omformning. De olika recepten som innehåller ultrafiller visar dock att viskositeten 

skiljer sig något mellan cementen. Bascementet verkar ge den färska betongen lite lägre 

viskositet än slagg- och byggcementet. Det beror troligen på att flygaskekornen är runda till 

formen och därför ger ett lägre inre motstånd, friktion, mellan filler- och flygaskekornen. 

Recepten med slaggcement visar på något högre viskositet än de med flygaske- och 

bascementen. Anledningen är troligen att den granulerade masugnsslaggen är hårdare än 

portlandklinkern och därför blir en aning grövre och kantigare i malningsprocessen. Det leder 

då till ett högre inre motstånd mellan slagg- och fillerkornen.  

Recepten som använts är relativt cementsnåla, även grundrecepten utan kalkfiller. För att 

säkerställa att betongen blir praktiskt användbar var det från början definierat att den färska 

betongen skulle vara arbetbar i konsistensklass S4. Det innebär att stabiliteten, 

komprimerbarhet och mobilitet ska vara god vid ett sättmått på 160-210 mm. För att uppnå 

detta sättmått tillsattes superplasticerare i samtliga recept enligt tabell 7.1. Efter att 

erforderligt sättmått uppnåtts gjordes omformningsmätningarna för att jämföra segheten vid 

samma värde på styvheten.   

Tabell 7.1. Halt tillsatt superplasticerare för samtliga serier, mätt i kg/m
3
  

Grundrecept vct 0.65 vct 0.5 

Serie Bygg Bas Slagg Bygg Bas Slagg 

SP 0,8 0,6 0,5 1 0,8 1,1 
    

     Ersättning förhöjt vct K-vct 0.92 K-vct 0.83 

Serie Bygg Bas Slagg Bygg Bas Slagg 

SP 0,9 0,9 0,9 1,1 0,9 0,9 
    

     Ersättning bibehållet vct K-vct 0.65 
 

Serie Bygg Bas Slagg 
   SP 3,6 3,4 3,3 
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Arbetbarheten bedöms som god för samtliga blandningar av grundrecepten. Recepten där 

kalk ersätter cement samtidigt som vattenhalten är konstant, så att vct ökar, ger också en 

god arbetbarhet. Det ovanligt höga vct skulle kunna öka risken för separation eftersom det 

gör den färska betongen lösare, men fillern ökar styvhet och seghet så pass mycket att 

arbetbarheten blir god. Superplasticeraren minskar framför allt styvheten medan segheten 

inte påverkas i samma grad. Detta kan kopplas till att några fler slag krävs för 

omformningstalet och full omformning jämfört med grundrecepten. 

När kalk ersätter cement samtidigt som vct hålls konstant blir den färska betongen en grynig 

massa innan superplasticerare tillsätts, vilket tyder på att fillerinnehållet är väl tilltaget. Den 

färska betongen blir på grund av det känslig för skjuvning under sättkonstestet och 

omformningsmätaren visar på stor seghet. Detta tyder på att både friktions- och 

kohesionskrafter, som är väldigt starka, håller ihop betongen. Superplasticeraren reducerar 

kohesionskrafterna vilket, när för mycket tillsätts, för detta recept leder till ett skjuvat sättmått. 

Friktionskrafterna förblir däremot relativt opåverkade med superplasticerare vilket visas vid 

omfomningsmätningarna. Resultaten från sättkonstest och omformning visar att 

arbetbarheten för dessa recept inte är tillfredställande. Att gjuta kuber med denna betong går 

bra men troligen kommer inte armering omslutas på önskat sätt i praktiken. 

Om cement ska sparas genom att det ersätts av ultrafin filler krävs superplasticerare. Detta 

påvisas genom att även de blandningar som innehöll filler och hade hög vattenhalt var styva.  

 

7.1 Tryckhållfasthet 

 

7.1.1 Bascement 

Kalorimetrin visar att bascementet avger marginellt mer värme under det första dygnet, se 

figur 6.4. Detta gäller vid ren blandning av cementpasta och ett vct på 0,4. Beroende på 

betongens sammansättning kommer värmeavgivningen variera, räknat per gram cement. 

Detta syns vid jämförelse av kalorimetrin med cementpasta (Figur 6.3 – 6.4) och bruk (Bilaga 

2). Efter ett dygn visar betongen med bascement liknande tryckhållfasthet som för betongen 

med byggcementet. Differensen ligger från -9 % till +3 % jämförelsevis. Tryckhållfastheten 

för bascementet efter ett dygn kan ses som likvärdig med byggcementets. Om byggcementet 

byts ut av bascementet påvisar resultatet inte några komplikationer för tidig formrivning.  

Jämförelsevis visar bascementet inte liknande hållfasthetsutveckling som byggcementet, 

utöver de olika recepten. Bascementet reagerar på ett annat sätt än byggcementet när vct 

och receptens andra proportioner förändras. Med ett vct på 0,5 och 0,65 visar betong med 

bascementet en högre tryckhållfasthet efter 28 dygn vilket den inte gör med recepten på vct 

0,83 och 0,92. Ett högre vct verkar ogynnsamt för betong gjort på bascement. Med ett 

ökande vct och samma mängd cement borde koncentrationen av CH vara lägre. Därför 

borde även puzzolanreaktionerna ske långsammare då tillgången av CH blir mindre. Detta är 

antagligen den huvudsakliga anledningen till varför ett högre vct är ogynnsamt för 

bascementet jämfört med byggcementet.  

Puzzolanreaktionerna i bascementet sker, som redan känt, långsammare än 

cementreaktionerna. Detta återspeglas tydligt i resultaten. Betongen med bascementet visar 

lägre tyckhållfasthet från ett dygn till ungefär två veckor, för grundrecepten. 
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Tryckhållfastheten blir sedan större än referensen som även tidigare studier påvisat. För 

recepten med vct 0,83 och 0,92 ligger bascementet fortfarande under referensen efter 28 

dygn. Betongen med bascementet förväntas fortfarande uppnå en högre slutlig 

tryckhållfasthet för dessa recept men påvisas inte i detta arbete.    

7.1.2 Slaggcement 

På grund av slaggen har slaggcementet till en början en lägre värmeavgivning och har efter 

ett dygn avgett ungefär 10 % mindre värme. Detta återspeglas tydligt i tryckhållfastheten 

efter ett dygn då betongen med slaggcementet visar mellan 15-26 % lägre tryckhållfasthet än 

referensen. Allmänt gäller att tryckhållfastheten beror till största del av betongens 

beståndsdelars proportioner, vct och fillereffekten. Det är således inte linjärt samband mellan 

värmeavgivning för ett gram cement och betongens tryckhållfasthet. 

Slaggcementet visar inte heller samma hållfasthetsutveckling utöver de olika recepten, när 

vct ändras. Slaggcementet reagerar på ett annat sätt än byggcementet när vct och receptens 

andra proportioner förändras. I grundrecepten visar betongen med slaggcement en lägre 

tryckhållfasthet upp till ungefär normaltidsåldern. När vct höjs till 0,83 och 0,92 uppnår 

betongen med slaggcement en högre hållfasthet redan efter 1-3 veckor. Detta stämmer 

överens med tidigare studier om att ett högre vct är gynnsamt för tryckhållfastheten.  

Latent hydrauliska material har, som redan känt, en långsammare utveckling av hållfastheten 

den första tiden. Vid jämförelse med dagens byggcement har betongen med slaggcement 

generellt en lägre kortidshållfasthet. Den lägre tryckhållfastheten efter ett dygn kan ge 

komplikationer för tidig formrivning, speciellt vid höga värden på vct. Långtidshållfastheten 

har visat sig vara högre än referensen för alla behandlade recept. 

7.1.3 Finmald kalk 

När kalk används för att ersätta cement förändras många av betongens egenskaper så som 

täthet, värmeavgivning, tryckhållfasthet och arbetbarhet. När kalk ersätter cement och vct 

bibehålls fås en högre tryckhållfasthet men en försämrad arbetbarhet. Däremot vid ersättning 

och ett förhöjt vct resulterar det i försämrad tryckhållfasthet men bättre arbetbarhet, speciellt 

sammanhållningen. Bygg, bas och slaggcementet visar jämförelsevis samma 

hållfasthetsutveckling vid ersättning med ultrafiller. 

Recepten med kalkfiller är väl tilltagna när det gäller mängden finmald kalk. De är framtagna 

för att förstå effekten av den ultrafina fillern och inte för att kunna användas i praktiken. I figur 

7.1 visas den tydliga skillnaden för cementersättning när vct förhöjs och bibehålls. Ingen av 

dessa vägar är intressanta att använda i praktiken. I praktiken efterfrågas ett cement som ger 

betongen en lika stor hållfasthetsutveckling samtidigt som arbetbarheten inte förändras 

avsevärt.  
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Figur 7.1. Hållfasthet vid 1d och 28d för byggcement vid cementersättning 

 

Dessa två former av ersättning är varandras motsatser när det gäller tryckhållfasthet och 

arbetbarhet. Att testa ett recept som är en blandning av dessa två typer av cementersättning 

borde kunna leda till en betong som har lika stor tryckhållfasthet, lägre cementhalt och 

opåverkad eller bättre arbetbarhet. Genom att ersätta en del av cementet och en del av 

vattnet men fortfarande höja vct lite grann borde dessa egenskaper gå att uppnå, resultatet 

bör ligga någonstans utmed den röda pilen i figur 7.1. Rekommenderar en fortsatt studie på 

den högsta halten finmald kalksten som går att tillsätta med tanke på detta.  

 

7.2 Uttorkningskrympning 

Båda försökscementen visar på större uttorkningskrympning än vad betongen med 

byggcementet gör, de första fem veckorna. Uttorkningskrympningen beror enligt den 

förenklade kompositmodellen av kompositfaktorn och cementpastans fria krympning. 

Cementpastans fria krympning är okänd och borde skilja sig mellan de olika cementen och 

vct. Kompositfaktorn är kopplad till volymen cementpasta för en kubikmeter betong och 

storleken på ballasten. Eftersom ballaststorleken är lika för alla recept kan dess inverkan ses 

som lika för alla seriers kompositfaktor. Kompositfaktorn blir därför direkt beroende av 

cementpastans volym, se tabell 7.2. 
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Tabell 7.2. Kompositfaktorer 

  vct 0.65 vct 0,5 

γc, bygg ≤ 27,60 % ≤ 29,68 % 

γc, bas ≤ 27,81 % ≤ 29,94 % 

γc, slagg ≤ 27,64 % ≤ 29,73 % 

 

Receptet med vct på 0,5 har en större volym cementpasta vilket gör att den visar större 

krympning än ”vct 0.65”. För varje recept skiljer sig volymen cementpasta på grund av 

cementens densitetsskillnad. Det finns ingen synlig koppling mellan cementens skillnad i 

kompositfaktor och uttorkningskrympning, inom samma recept. Den stora skillnaden i 

uttorkningskrympning ligger således i cementpastans fria krympning. Densitetsskillnaden är 

så pass liten att den kan bortses ifrån.  

För att kunna räkna ut cementpastans fria krympning enligt formel 4:1a behövs betongens 

fria krympning. Ett värde på betongens fria krympning kan fås först när fuktgradienten är 

konstant genom hela prisman vilket enligt teorin tar oändligt lång tid. Prismans yttre fria 

krympning kan då ses som materialets fria krympning. Fem veckor är en alldeles för kort tid 

för att få en godtycklig uppskattning av cementpastans fria krympning. 

Betongen med slagg- och bascement krymper mer än den med byggcementet i båda 

recepten. Cementpastans fria krympning är som sagt olika för dessa cement då de reagerar 

olika kemiskt och har olika mängd inert material. Den främsta anledningen till att bas och 

slaggcement ger upphov till störst krympning har antagligen att göra med att de båda 

innehåller sex procentenheter mer reaktivt material jämfört med byggcementet.  

Det finns ingen koppling mellan procentuellt evaporerat vatten och procentuell krympning 

mellan de olika cementen. Utvecklingen av krympningen för bas och slaggcementet är inte 

heller lika vid olika värden på vct. Dessa resultaten för uttorkningskrympningen har att göra 

med cementkemi vilket inte behandlas i det här arbetet.  

 

7.3 Möjlighet att spara energi och miljö 

Tillverkningen av portlandklinker orsakar stora koldioxidutsläpp samt att det kräver stora 

mängder energi. Ersättare för den malda portlandklinkern har betydligt mindre påverkan på 

miljön. Eftersom betong är ett vanligt byggmaterial kan alltså otroliga mängder energi och 

koldioxidutsläpp sparas. Idag används redan i stor utsträckning ersättningsmaterial med 

cementerande egenskaper över hela världen, vilket är bra, men det går att ytterligare få ner 

användandet av portlandklinker. Syftet med denna jämförelse är att skapa en ungefärlig 

uppfattning av potentialen att spara på koldioxidutsläpp och energianvändning. 

I rapporten behandlas nya cement som jämförs med dagens byggcement. Därför görs även 

denna energijämförelse med byggcementet. Koldioxidutsläppen kommer från elförbrukning 

vid malningsprocessen, bränslen som används vid förbränning av kalk samt det som kalken 

avger i processen när det blir portlandklinker. Slagg och flygaska kommer behöva 

transporteras till orterna där cement tillverkas, men utsläpp från dessa transporter räknas 

inte med i denna enklare undersökning. Alla värden på utsläpp och energiförbrukning är 

grundade på information från både tillverkare och oberoende aktörer. 
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Vid tillverkning av portlandcement i Sverige genereras utsläpp på 920 kg koldioxid per ton 

cement. Byggcementet innehåller ungefär tolv procent inmald kalksten, vilket gör att 

utsläppen blir 820 kg koldioxid per ton cement. Mald granulerad masugnsslagg ger utsläpp 

på 5,0 kg koldioxid per ton, som kommer av elförbrukningen när slaggen granuleras och 

mals. Flygaskan är redan när den kommer från värmeverket av lagom kornstorlek. Därför 

antas den inte kräva någon energi eller orsaka ytterligare utsläpp av koldioxid.  

Att tillverka byggcementet kräver 3,1 GJ värmeenergi per ton, samt 131,1 kWh elenergi per 

ton. Hur mycket energi och koldioxidutsläpp som förbrukas med alternativa cement redovisas 

i tabell 7.3. Fullständiga uträkningar redovisas i bilaga 4. 

Tabell 7.3. CO2-utsläpp och energiåtgång för olika cement 

 

  Ersatt CO2-utsläpp Värmeenergi Elenergi 

 
% kg/ton  GJ/ton kWh/ton 

Portlandcement - 920 3,5 131,1 

          

 
Byggcement 12 820 3,1 131,1 

          

 
Portland  5 874 3,3 131,1 

kalksten- 20 736 2,8 131,1 

cement 35 598 2,3 131,1 
          

Portland 5 877 3,3 135,4 

slagg- 20 748 2,8 148,1 

cement 35 619 2,3 160,9 

  65 361 1,2 186,4 

  80 232 0,7 199,1 
          

Portland 5 874 3,3 127,8 

Flygaske- 10 828 3,2 124,5 

cement 20 736 2,8 118,0 

  35 598 2,3 108,2 

  55 414 1,6 95,0 

 

En faktor som utretts i flera studier, men inte ännu säkert bestämts, är hur mycket koldioxid 

som betongen tar upp genom karbonatisering under sin livstid. Karbonatisering innebär att 

betongen tar upp koldioxid under en kemisk process där ämnen i betongen ombildas till 

material som liknar dem det bestod av innan kalcineringen. Teoretiskt skulle betongen kunna 

ta upp lika mycket koldioxid som avgick i kalcineringen, men självklart tar det mycket lång tid 

för betong i mitten på en konstruktion att karbonatisera. Studier (Pade , Guimaraaes 2007)33 

har visat att 20-40 % av koldioxiden tas upp under en byggnads livstid i Sverige. Om 

betongen krossas och sprids ut över ett område där den får karbonatisera en period kan så 

mycket som 60 % återupptas. I tabell 7.3 är ingen hänsyn tagen till karbonatiseringen 

eftersom den fortfarande är omdebatterad. Dessutom är värdena osäkra vid användande av 

                                                
33

 (Cement and concrete research - The CO2 uptake of concrete in a 100 year perspective) 
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ersättare för portlandcement. Vid förbränningen används ungefär tre procent biomassa som 

bränsle. Eftersom den räknas som en förnybar energikälla skulle alltså koldioxidutsläppen 

ytterligare kunna räknas ner något. 

Det perfekta cementet har hög hållfasthet, redan efter kort tid, samt innehåller en låg andel 

portlandklinker. Förutom andelen ersättningsmaterial påverkas betongen också av 

materialens egenskaper. Figur 7.2 redovisar hållfastheten och halten cement för denna 

rapports undersökta cement. Resultatet är entydigt, ”K-vct 0.65” är överlägset bäst då den 

har lägst cementhalt och samtidigt högst tryckhållfasthet. Tidigare nämndes dock att 

arbetbarheten inte var tillfredställande för detta recept. Det ger dock en vägvisning om att 

mer undersökningar borde göras på liknande betongrecept. 

 

Figur 7.2. Hållfastheten vid 28d för byggcementet, alla recept 

För att nya cement ska kunna introduceras på marknaden krävs en säker tillgång på 

ersättningsmaterialen. Självklart är det svårt att förutspå hur tillverkning och därmed 

restprodukter kommer ändras över åren, men troligen kommer inte metoderna ändras så 

mycket den närmaste tiden att nya cement inte hinner bli lönsamma. Sverige importerar idag 

större delen av sin flygaska från Danmark. Vid behov finns även tillgångar i Tyskland och 

England, eller mer långväga i Indien och Kina (Dhadse, Kumari & Bhagia 2008)34. 

Masugnsslagg används i större utsträckning utomlands än i Sverige. I SSAB:s stålverk skulle 

mycket granulerad masugnsslagg kunna tillverkas. Det är viktigt att tillsatsmaterialen håller 

god kvalitet, vilket kan bli en av svårigheterna när stor tillgång måste säkras. 

                                                
34

 (Fly ash characterization, utilization and government initiatives in India) 
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Skulle tillgången på flygaska och slagg ändå bedömas som tvivelaktig finns det fler material 

som kan ta deras plats. Tillgången på ersättare för portlandklinker ses alltså som god 

samtidigt som stor potential finns att få ner koldioxidutsläppen och energiåtgången. Idag är 

Cementa Sveriges enda cementtillverkare. Fler aktörer på marknaden skulle troligen leda till 

att nya cement snabbare introduceras. Eftersom Cementas produkter 2006 stod för 4,4 % av 

Sveriges årliga koldioxidutsläpp (HeidelbergCement Northern Europé 2008)35, kan det vara 

av intresse för staten att investera i cementutvecklingen. 

  

                                                
35

 (Hållbarhetsredovisning 2007) 
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8.0 Slutsats 
Tryckhållfastheten för bas- och slaggcementet är tillräckligt höga jämfört med byggcementet. 

Båda försökscementen visar en marginellt större uttorkningskrympnig jämfört med 

referensen de fem första veckorna. Arbetbarheten bedöms som likvärdig med 

byggcementets och bindetiden är tillfredställande.  

När ultrafin kalk ersätter cement enligt recepten blir betongen styvare och segare vilket ökar 

behovet av superplasticerare, speciellt när vct bibehålls. Segheten påverkas inte av 

superplasticerare. När vct bibehålls vid cementersättning fås en ökning av tryckhållfastheten 

men vid en förhöjning försämras den. Vare sig betongen innehåller ultrafin kalk eller inte, ser 

hållfasthetsutvecklingen likadan ut.  

Rapporten har ökat förståelsen för hållfasthetsutvecklingen och egenskapsprofilen för betong 

med låg halt portlandcement. Resultaten visar att det finns möjlighet för ytterligare besparing 

av portlandklinker och därmed en besparing av miljön. Både bas- och slaggcementet 

Cementa tillhandahållit visar på små skillnader i hållfasthetsutveckling och övriga testade 

egenskaper. Båda cementen påvisar potential att stå som alternativ för dagens byggcement. 

Eftersom många egenskaper inte är testade, eller utförligt testade, rekommenderas en 

fortsatt undersökning eller utveckling av cementen. 
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Bilaga 1 - Vicattester 
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Figur B.1.1. Vicattest för byggcementet 

 

Figur B.1.2. Vicattest för bascementet 

 

Figur B.1.3. Vicattest för slaggcementet 
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Figur B.2.1. Avgiven värmeeffekt, för ren cementpasta, första veckan 

 

Figur B.2.2. Ackumulerad avgiven värmeenergi för ren cementpasta, första veckan 
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Figur B.2.3. Avgiven värmeeffekt, för cementbruk, första dygnet 

 

Figur B.2.4. Ackumulerad avgiven värmeenergi för cementbruk, första dygnet 
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Figur B.2.5. Avgiven värmeeffekt, för cementbruk, första veckan 

 

Figur B.2.6. Ackumulerad avgiven värmeenergi för cementbruk, första veckan 
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Bilaga 3 - Effektivitetsfaktor 
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För att bestämma hur effektivt ett ersättningsmaterial är på att ersätta cement, med hänsyn 

till tryckhållfastheten, används en effektivitetsfaktor. Den är beroende av tiden eftersom 

hållfasthetsutvecklingen påverkas vid användning av tillsatsmaterial. Oftast ger de betongen 

en lägre tryckhållfasthet i början, men högre slutlig hållfasthet.  Vanligen används den 

potentiella effektivitetsfaktorn, kp, som innebär att vattenhalten hålls konstant i betongen. Det 

finns också en reell effektivitetsfaktor, kr, där hänsyn tas till hur vattenhalten påverkas av 

tillsatsmaterialets egenskaper.  

 

Det finns två metoder att bestämma kp: 

 

Metod 1 för bestämning av kp 

 

Figur 3.3. Sambandskurva och bestämning av vcteq (Redaktionsgruppen 1994)
36

. 

Bilden t.v. visar en definierad sambandskurva. Gäller för samtliga vct vid en bestämd ålder på betongen. 
Bilden t.h. visar två exempel på kurvor för ett tillsatsmaterial med kp större än 1,0.  

 

En sambandskurva med hållfasthet och vct bestäms för betongen med ett rent cement vid en 

viss ålder. Vid samma ålder bestäms sedan hållfastheten för en betong med motsvarande 

halt bindemedel och lika halt vatten. Det vill säga att vct blir vbt. Med hjälp av 

sambandskurvan kan nu ett ekvivalent vattencementtal, vcteq, avläsas. Detta genom att 

avläsa var sambandskurvan och tryckhållfastheten skär varandra (Figur 3.3). Förhållandet 

mellan vcteq och kp beskrivs med formel B:1 (Fagerlund, 1983)37. Ur formel B:2 kan sedan kp 

lösas ut. 

     

  

                                                
36

 (Betonghandboken material) 
37

 (Betonghandboken material) 
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    [B:1] 

 

                           [kg/m3] 

               [kg/m3] 

                 [kg/m3] 

                                     [kg/m3] 

                                     [ - ] 

    
           

         
    [B:2] 

 

 

Metod 2 för bestämning av kp 

 

Hållfastheten bestäms enligt formel B:3 (Abrams, 1918)38. Parametrarna k1 och k2 varierar 

beroende på cementet, betongens ålder och härdningssättet. Ballastens typ och mängd har 

dock ingen inverkan. Tryckhållfastheten för betong med enbart portlandcement benämns f1 

och dess vct benämns vct1. För betongen med tillsatsmaterial benämns tryckhållfastheten f2.  

 

    
  

  
  

 

 
     [B:3] 

                                [MPa] 

                                     [ - ] 

  

När denna metod används fås vcteq ur formel B:4, vilket gör att sambandskurvan i metod 1 

inte behöver bestämmas. Även i metod 2 erhålls kp ur formel B:2. 

 

       
  

  
  

⁄

    
          [B:4] 

                                                            [ - ] 

 

                                                
38

 (Betonghandboken material) 
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Uträknandet av den uppskattade effektivitetsfaktorn, kuppskattad, gjordes enligt formel B:5:

  

              
           )     )

          )     
   [B:5] 

 

                                    [MPa] 

                                         [MPa] 

                         [ - ] 
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Bilaga 4 – Uträkningar för energianalys 
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Andel gips i portlandcement: 5 % 

Förbrukade kWh per ton granulerad masugnsslagg: 50 kWh (www.climatetechwiki.org)39 

85 kWh per ton enligt källan. Det är för granulering, malning och transport. Eftersom 

transport inte räknas med uppskattas energiåtgången till 50 kWh per ton. 

CO2-utsläpp per ton portlandklinker: 860 kg (Fagerlund 2011)40 

CO2-utsläpp per förbrukad kWh i Sverige: 0,1 kg (Lindholm 2011)41 

Enligt energimyndighetens rapport ligger värdet mellan 0 -1,0 kg per kWh. Enligt svensk 

energi ligger det svenska värdet troligen på högst 0,1 kg per kWh 

Värmeenergiåtgång vid tillverkning av portlandcement: 3,5 Gj /ton (Johansson 1994)42 

 

Beräkning av elenergiåtgång: 

Portlandcement:  

Medelvärde från tillverkningarna i Slite och Skövde. (HeidelbergCement Northern europé 

2008)43 

 

                          

              
           

Slaggcement: 

Elenergiåtgång för portlandcement eftersom portlandcement och slaggen mals och blandas 

tillsammans, samt andelen slagg multiplicerat med elenergiåtgången för tillverkning av slagg.  

Ex för 20 % slagg:                          

Flygaskecement: 

Elenergiåtgång för portlandcement med reduktion för att mindre elenergi går åt att mala och 

blanda flygaskan med portlandcementet. Reduktionen är i förhållande till andelen flygaska. 

Ex för 20 % flygaska:          
    

 
)              

Beräkning av vämeenergiåtgång: 

Portlandcement: 

Enligt källa. 

                                                
39

 (Status of the technology and its future market potential) 
40

 (Novacem - Magnesiumbaserat cement med miljöprofil – bedömning av cementets potential) 
41

 (Hur mycket koldioxid medför din elkonsumtion?) 
42

 (Betonghandboken material 
43

 (Hållbarhetsredovisning 2007) 

http://www.climatetechwiki.org/
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Byggcement: 

Värmeenergiåtgång för portlandcement multiplicerat med andelen portlandcement. 

                        

Slaggcement: 

Värmeenergiåtgång för portlandcement multiplicerat med andelen portlandcement. 

Ex för 20 % slagg:                         

Flygaskecement: 

Värmeenergiåtgång för portlandcement multiplicerat med andelen portlandcement. 

Ex för 20 % flygaska:                         

 

Beräkning CO2-utsläpp: 

Portlandcement: 

Portlandklinker per ton cement multiplicerat med CO2-utsläpp per ton portlandklinker samt 

utsläpp av elförbrukning. 

                                          

Byggcement: 

Portlandcementets utsläpp multiplicerat med andelen portlandcement. Lika stor energi för 

malning och blandning. 

                                 

Slaggcement: 

Portlandcementets utsläpp multiplicerat med andelen portlandcement samt CO2-utsläpp av 

elenergin för malning och granulering multiplicerat med andelen slagg. 

Ex för 20 % slagg:                                             

Flygaskecement: 

Portlandcementets utsläpp multiplicerat med andelen portlandcement samt att CO2-utsläpp 

räknas bort eftersom mindre energi går åt vid malning och inblandning av flygaska. 

Ex för 20 % flygaska:            (      (  
    

 
)     )                       
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Grundrecept 

 
Bygg [30 l]     Bas [30 l]     Slagg [30 l]     

vct: 0,65 0,5 0,65 0,5 0,65 0,5 

gjutdatum: 18-apr 18-apr 20-apr 20-apr 23-apr 23-apr 

gjuttid: 14:00 16:00 13:15 15:30 13:30 14:55 

sättmått*: 50 40 50 50 80 40 

sättmått: 150 160 160 170 150 160 

Flyttillsats: 25 31 18 23 15 34 

OT: 3 4 4 5 4 5 

Full O: 24 25 25 31 25 23 

 
  

 
      

 
      

 
    

1 dygn  +0,5h  +/- 0h  +1,5h  +/- 0h  +/- 0h  +/- 0h 

 
kN g kN g kN g kN g kN g kN g 

I   149,2 2390 270,4 2392 151,7 2372 242,6 2417 113,3 2381 224,8 2450 

II  146,2 2343 255,4 2432 153,1 2374 238,4 2400 110,7 2392 226,6 2417 

III 152,5 2366 271,1 2416 152,2 2382 241,2 2437 106,9 2390 224,7 2405 

medel: 149,3 2366 265,6 2413 152,3 2376 240,7 2418 110,3 2388 225,4 2424 

 
  

 
      

 
      

 
    

3 dygn  +1h  -0,5h 71,5h  +/- 0h  +/- 0h  +/- 0h 

 
kN g kN g kN g kN g kN g kN g 

I   275,5 2401 437,2 2412 268,3 2420 409,6 2427 250 2410 392,1 2388 

II  287,1 2390 427,9 2430 265 2391 403,4 2398 244,4 2384 392,5 2389 

III 274 2394 448,4 2456 267,2 2428 409,2 2412 242,8 2376 392,3 2402 

medel: 278,9 2395 437,8 2433 266,8 2413 407,4 2412 245,7 2390 392,3 2393 

 
  

 
      

 
      

 
    

7 dygn  +/- 0h  +/- 0h  +/- 0h  +0,25h  +0,5h  +0,25h 

 
kN g kN g kN g kN g kN g kN g 

I   348,5 2368 479,4 2416 326,1 2367 500,7 2414 315,4 2331 491,4 2409 

II  330,8 2413 508 2451 330 2410 478,9 2391 321,9 2398 460,7 2415 

III 321,7 2390 515,1 2425 329,2 2398 480,8 2394 327,1 2351 459,4 2392 

medel: 333,7 2390 500,8 2431 328,4 2392 486,8 2400 321,5 2360 470,5 2405 

 
  

 
      

 
      

 
    

28 dygn  +1h  -1h  -2h  -4h  +2h  +1h 

 
kN g kN g kN g kN g kN g kN g 

I   383 2378 539 2409 400,8 2396 587,8 2408 385,4 2347 538,4 2415 

II  395 2415 531,4 2424 407,8 2403 584,4 2412 377,7 2356 534,6 2409 

III 403,1 2373 543,7 2471 413,3 2430 575,8 2443 385,3 2377 542 2434 

medel: 393,7 2389 538 2435 407,3 2410 582,7 2421 382,8 2360 538,3 2419 

 
  

 
      

 
      

 
    

42 dygn  +/- 0h  +/- 0h  +/- 0h  +/- 0h  +/- 0h  +/- 0h 

 
kN g kN g kN g kN g kN g kN g 

I   435 2395 563,8 2418 444,5 2421 635,1 2478  463,7 2408   591,7  2437 

II  424,8 2380 549,5 2427 434,5 2404 648,2 2428  448,2 2436  583,7  2415 

III 422,1 2369 578,2 2378 439,7 2410 642,3 2471  450,5 2421  593,5  2414 

medel: 427,3 2381 563,8 2408 439,6 2412 641,9 2459 454,1 2422 589,6 2422 
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Ersättning förhöjt vct 

 
Bygg [15l]     Bas [15 l]     Slagg [15 l]     

vct: 0,92 0,83 0,92 0,83 0,92 0,83 

gjutdatum: 26-apr 25-apr 26-apr 25-apr 26-apr 25-apr 

gjuttid: 13:15 11:15 14:15 13:10 15:40 16:45 

sättmått*: 30 10 30 10 30 10 

sättmått: 150 170 160 170 160 170 

Flyttillsats: 13 17 13 13 14 14 

OT: 6 5 4 4 4 5 

Full O: 26 34 26 24 31 37 

 
  

 
      

 
      

 
    

1 dygn  +/- 0h  +/- 0h  +/- 0h  +/- 0h  +/- 0h  +/- 0h 

 
kN g kN g kN g kN g kN g kN g 

I   102,4 2397 128,3 2418 94,5 2407 124,4 2411 78,5 2413 102 2376 

II  101,2 2407 129,1 2417 94,6 2384 124,5 2372 76,7 2418 106,5 2384 

III 103,8 2384 129,9 2416 93,5 2390 127,9 2409 77,7 2411 102,7 2363 

medel: 102,5 2396 129,1 2417 94,2 2394 125,6 2397 77,63 2414 103,7 2374 

 
  

 
      

 
      

 
    

7 dygn +0,25h  +2h  -0,5h  +0,25h  -0,33h  -0,33h 

 
kN g kN g kN g kN g kN g kN g 

I   215,5 2434 259,1 2412 189,6 2425 245,5 2381 189,1 2418 256,3 2419 

II  213 2405 250,3 2418 194,3 2459 245,9 2380 193,1 2434 253,9 2388 

III 214,8 2430 258 2413 194,3 2457 246,2 2396 192,1 2427 246,9 2400 

medel: 214,4 2423 255,8 2414 192,7 2447 245,9 2386 191,4 2426 252,4 2402 

 
  

 
      

 
      

 
    

28 dygn  +/- 0h  +/- 0h  +/- 0h  +/- 0h  +/- 0h  +/- 0h 

 
kN g kN g kN g kN g kN g kN g 

I   231,1 2397 307,7 2417 220,6 2412 292,2 2416 245,5 2400 325,9 2443 

II  234,5 2459 300,8 2417 217,3 2422 284,2 2420 245,4 2432 315,7 2434 

III 225,3 2401 303,2 2411 218,6 2391 289,4 2428 247,3 2401 318,3 2451 

medel: 230,3 2419 303,9 2415 218,8 2408 288,6 2421 246,1 2411 320 2443 
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Ersättning bibehållet vct 

 
Bygg [15 l]     Bas [11 l]     Slagg [15 l]     

vct: 0,65 - 0,65 - 0,65 - 

gjutdatum: 02-maj   02-maj   02-maj   

gjuttid: 10:45   09:30   12:00   

sättmått*: 0   0   0   

sättmått: 150   190   190   

Flyttillsats: 54   37   49   

OT: 8   13   16   

Full O: 92   59   101   

 
  

 
      

 
      

 
    

1 dygn  +/- 0h    +/- 0h      +/- 0h     

 
kN g kN g kN g kN g kN g kN g 

I   249,2 2461     259,7 2513     206,6 2497     

II  250,6 2476     259,1 2497     203,7 2473     

III 257,7 2459 666,6 6666 254,8 2495 666,6 6666 210,5 2461 666,6 6666 

medel: 252,5 2465     257,9 2502     206,9 2477     

 
  

 
      

 
      

 
    

7 dygn  +/- 0h      +/- 0h      -0,5h     

 
kN g kN g kN g kN g kN g kN g 

I   457,6 2518     454,8 2508     444,7 2502     

II  450,4 2491     447,3 2478     446,7 2507     

III 464,3 2500     455 2489     436 2523     

medel: 457,4 2503     452,4 2492     442,5 2511     

 
  

 
      

 
      

 
    

28 dygn  +/- 0h      +/- 0h      +/- 0h     

 
kN g kN g kN g kN g kN g kN g 

I   531,5 2487     556 2476     550,8 2518     

II  531,8 2511     550,7 2482     549,5 2487     

III 527,4 2486     561,2 2479     573,2 2484     

medel: 530,2 2495     556 2479     557,8 2496     
 

 


