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Sammanfattning 

Betong är vårt vanligaste byggmaterial men cement står globalt sett för 5 % av CO2-emissionerna. 

Med detta som bakgrund så har CBI Betonginstitutet anordnat en tävling, där målet är att nå den 

högsta tryckhållfasthet i en resurssnål betong, med enbart 200 kg cement per m3. Syftet med denna 

rapport är att utvärdera tävlingen, vilket har utförts genom en omfattande litteraturstudie. 

En första analys av de olika betongrecepten medförde att olika grupperingar kunde urskiljas. Ur 

dessa fanns det tre stycken vars resultat var väldigt bra. 

 Concrete Innovation Centre, som med ett lågt vct, stora mängder granulerad masugnsslagg 

(81 %) och lite silikastoft (5 %), uppnådde en tryckhållfasthet på 80 MPa vid 28 dygn och 95 

MPa vid 56 dygn. 

 CBI Stockholm, som genom användandet av ulltrafint filler och silikastoft (4,8 %), uppnådde 

en tryckhållfasthet på 84 MPa vid 28 dygn och 98 MPa vid 56 dygn. 

 Thomas Concrete Group som genom att ersätta cementet med en medelmåttig mängd 

granulerad masugnsslagg (54 %), liten mängd flygaska (9 %), kalkfiller och silikastoft (5 %), 

uppnådde en tryckhållfasthet på 94 MPa vid 28 dygn och 98 MPa vid 56 dygn. 

Det finns således tre recept som vidare studier kan vara rättfärdigade på, de tre ovan nämnda. Det 

bör tilläggas att en imponerande tryckhållfasthet på nästan 100 MPa, kan uppnås i en betong med 

enbart 200 kg cement per m3. 
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Abstract 

Concrete is the most frequently used construction material, but cement globally stands for 5 % of the 

world’s CO2 emissions. With this as a background CBI Betonginstitutet has arranged a competition, 

where the goal is to reach the highest compressive strength in a resource economic concrete, with 

only 200 kg cement per m3. The purpose of this report is to evaluate the competition, which has been 

done via a substantial literature study. 

A first analysis of the different concrete recipes resulted in that different groups could be identified. 

From these there were three recipes whose result was very good. 

 Concrete Innovation Centre, which with a low w/c, a high amount of ground granulated blast 

furnace slag (81 %) and little silica fume (5 %), reached a compressive strength of 80 MPa at 

28 days and 95 MPa at 56 days. 

 CBI Stockholm, which by the usage of ultrafine filler and silica fume (4,8 %), reached a 

compressive strength of 84 MPa at 28 days and 98 MPa at 56 days. 

 Thomas Concrete Group, which by replacing the cement with a moderate amount of ground 

granulated blast furnace slag (54 %), a small amount of fly ash (9 %), lime filler and silica 

fume (5 %), reached a compressive strength of 94 MPa at 28 days and 98 MPa at 56 days. 

The conclusion is that there are three recipes that further studies are justified to continue with, the 

three mentioned above. It should be added that an impressive concrete compressive strength of 

almost 100 MPa, can be reach with the use of only 200 kg cement per m3. 
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Ordförklaring 

Cementgel  Se C-S-H. 

 

C-H Kalciumhydroxid (Ca(OH)2), även kallat släckt kalk, bildas när cementet 

reagerar med vatten. Kalciumhydroxiden upptar en viss volymsandel av 

cementpastan, men har inte samma hållfasthetsbildande egenskaper. 

Vid närvaro av puzzolaner kommer en reaktion att ske som gradvis 

överför kalciumhydroxiden till cementgel. Detta leder till en höjd 

hållfasthet och en ökad täthet. 

 

C-S-H Står för kalciumsilikathydrat. Silikatreaktioner är de som sker mellan 

C2S/C3S och vatten. De bildar en fast gel (cementgel) som är ett poröst 

nätverk av kalciumsilikathydrater (C-S-H) samt kalciumhydroxid 

(Ca(OH)2), som anses sätta ned hållfastheten 

 

C2S Dikalciumsilikat, huvudbeståndsdelen i belit, reagerar långsamt med 

vatten, vilket bidrar till hållfastheten på lång sikt. 

 

C3S  Trikalciumsilikat, huvudbeståndsdelen i alit, det är den viktigaste 

hållfasthetsuppbyggande komponenten i normalt portlandcement. Den 

reagerar snabbt med vatten och har störst betydelse för 

hållfasthetsutvecklingen upp till 28 dygn. 

 

Hydrauliskt bindemedel Ett hydrauliskt bindemedel bildar tillsammans med vatten en hård 

massa som binder samman ballasten, cement är ett hydrauliskt 

bindemedel. 

 

Puzzolan Ett puzzolant material reagerar med kalciumhydroxid och vatten, för att 

bilda reaktionsprodukter med hållfasthetsegenskaper och en kemisk 

sammansättning som liknar reaktionsprodukter från hydrauliska 

bindemedel. 

 

vbt Det står för vattenbindemedeltalet, och beräknas enligt BBK (Boverkets 

handbok om Betongkonstruktioner) som den formel som står given för 

vctekv. 



 
 

 

 

vct Det står för vattencementtalet, och det är kvoten mellan mängden 

vatten i kg och mängden cement i kg,     
      

      
. 

 

vctekv Det står för det ekvivalenta vattencementtalet, och vid denna beräkning 

så beaktas även tillsatsmaterialens inverkan, med hjälp av en 

effektivitets-faktor,        
 

                
, där W = vattenhalt, C = 

cementhalt, Si = halten silikastoft, FA = halten flygaska och Ms = halten 

granulerad masugnsslagg. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
CBI Betonginstitutet grundades 1942 och firar 70 år 2012. I samband med den årliga informations-

dagen den 15 mars arrangerades en tävling mellan betonglaboratorier i konsten att producera högst 

tryckhållfasthet för givna förutsättningar. 

Betong är vårt vanligaste byggmaterial men cement står globalt sett för 5 % av CO2-emissionerna. 

Runt om i världen pågår arbete och forskning för att reducera detta. Ett sätt är att söka minska 

cementinnehållet i betongen, ett annat att ersätta delar av cementet med olika restmaterial som 

silika, flygaska och masugnsslagg. En förutsättning för ovanstående tävling är att betongen enbart får 

innehålla 200 kg cement per m³. Tävlingen avgjordes på kvällen den 15 mars i CBI Betonginstitutets 

laboratorium på Drottning Kristinas väg 26 på KTH Campus i Stockholm. Detta genom provning av 28 

dagar gamla cylindrar, där varje lag får delta med endast en cylinder. En till cylinder tillhandahölls 

även för en senare provning, vid 56 dagar. Laboratorierna måste tillhandahålla sina recept. Reglerna 

för tävlingen återges i bilaga 1 och resultatet i bilaga 2. 

Begreppet resurssnål betong ändras med tiden. I början av 2000-talet var det skiftet från natursten 

till makadam i betongen som var aktuellt. I dagsläget är det istället växthuseffekten och energi-

förbrukningen som blivit mer styrande, då man söker finna en betong med en bättre livscykelanalys 

(LCA). De studier som är gjorda inom detta område handlar om att skapa just en ”grönare” betong, 

där bindemedlet cement delvis skall ersättas. Således finns det möjlighet till forskning inom ämnet 

resurssnål betong, vilket nu även skall påbörjas på exempelvis Luleås tekniska universitet.  

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att utvärdera resultatet från den tävling som ägde rum i 

samband med CBI Betonginstitutets 70-årsdag. Detta utförs genom att analysera de olika deltagarnas 

betongrecept, söka samband mellan recept och tryckhållfasthet samt att jämföra dessa med 

hållfasthetsvärden från litteraturen. 

1.3 Avgränsning 
I detta examensarbete avgränsar vi oss till att enbart ta upp sådant som är av intresse för att kunna 

analysera resultatet med hänsyn till tryckhållfastheten. Vi avgränsar oss således till att inte ta upp 

ersättningsmaterialens inverkan på egenskaper såsom beständighet, drag- och böjdraghållfasthet, 

motståndskraft mot olika typer av angrepp, m.m. Vi kommer dock att göra en kort sammanfattning 

av de positiva egenskaperna dessa ersättningsmaterial har på betongen, men inte gå in på detalj om 

detta.  

Det skall även tilläggas att val av ballast inte kommer att behandlas då detta kräver mer data än vad 

som delgivits.  

Vi kommer heller inte göra någon djupdykning i vilken typ av miljöpåverkan (eller om det 

överhuvudtaget finns någon) som tillsatsmaterielen kan ha i den färdiga betongen. Exempelvis om 

ett tillsatsmaterial eventuellt innehåller tungmetaller, kan dessa då urlakas och skapa en dålig 

vistelse-/boendemiljö? 
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1.4 Metod 
Detta examensarbete bygger på litteraturstudier och resultaten från de provtryckningar som ägt rum 

på CBI Betonginstitutet i Stockholm.  

Vi har använt oss av en kvantitativ metodik där den litteratur som studerats främst består av 

forskningsrapporter, tidskrifter, materialdata och elektroniska källor. 

Provtryckningen utfördes vid två tillfällen. Den ena då provkropparna var 28 dygn gamla, vilket 

sammanföll med CBI:s 70-årsdag. Den andra provtryckningen skedde då provkropparna var 56 dygn 

gamla. 

1.5 Förväntat resultat 
Då det används olika betongblandningar av varierande sammansättning, kommer dessa att uppvisa 

olika tryckhållfastheter. De av dessa som når en tryckhållfasthet på 80 MPa eller mer, kan klassas 

som högpresterande betong. Vi tror således att den betong vars sammansättning visar sig vara så 

snarlik en högpresterande betong som möjligt, kommer att ge bäst resultat. 
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2 Högpresterande och resurssnål betong 

2.1 Hållfasthet högpresterande betong 
En högpresterande betong är en betong som har förbättrade egenskaper då den jämförs med en 

konventionell konstruktionsbetong. Dessa egenskaper kan vara tryckhållfasthet, draghållfasthet, 

livslängd, täthet m.fl. Vad gäller höghållfast betong så är tryckhållfasthetsområdet mellan 80 och 150 

MPa (Betonghandboken Material utgåva 2, 1994). 

Den typiska högpresterande betongen, enligt Betonghandboken Högpresterande betong 2000, 

 har ett vattenbindemedelstal mindre än 0,45, som regel mycket mindre 

 innehåller ofta silikastoft, i regel 5-10 % av cementmängden 

 innehåller tillsatsmedel 

 innehåller välgraderade ballastmaterial. 

Generellt inverkande faktorer på den högpresterande betongens tryckhållfasthet är vattencement-

talet, mognadsgraden och ballasten. I övrigt så påverkar även provkroppens utformning, storlek och 

lagringsförhållanden tryckhållfastheten (Betonghandboken Högpresterande betong, 2000). 

2.1.1 Cement 

Cement är ett hydrauliskt bindemedel som tillsammans med vatten bildar en hård massa som binder 

samman ballasten. Cementet har avgörande betydelser för betongens många egenskaper, såsom 

konsistens, hållfasthet, värmeutveckling och beständighet.  Några av de hållfasthetsuppbyggande 

komponenter i cementet som, tillsammans med vatten, genomgår en kemisk reaktion är enligt 

Betonghandboken Material utgåva 2 (1994): 

 Alit, som främst består av trikalciumsilikat (C3S), det är den viktigaste hållfasthetsupp-

byggande komponenten i normalt portlandcement. Den reagerar snabbt med vatten och har 

störst betydelse för hållfasthetsutvecklingen upp till 28 dygn.  

 Belit, som främst består av dikalciumsilikat (C2S) och reagerar långsamt med vatten, vilket 

bidrar till hållfastheten på lång sikt. 

 Trikalciumaluminat (C3A), reagerar snabbt med vatten och ger en snabb bindning om inte en 

retardator som kalciumsulfat (gips) tillsätts. 

 Kalciumsulfat, som påverkar hållfastheten positivt, men för höga halter ger volymbeständig-

hetsproblem. 

Silikatreaktionerna är de kemiska reaktioner som sker mellan C2S/C3S och vatten. De bildar en fast gel 

(cementgel) som är ett poröst nätverk av kalciumsilikathydrater (C-S-H) samt kalciumhydroxid 

(Ca(OH)2) som vissa anser har en nedsättande förmåga på hållfastheten. Aluminatreaktionen (C3A 

och vatten) bildar omedelbart kalciumaluminathydrater om inte gips tillsätts som retard 

(Betonghandboken Material utgåva 2, 1994). 

Kalciumhydroxiden upptar en viss volymsandel av cementpastan men har inte samma 

hållfasthetsbildande egenskaper. Om ett puzzolaniskt material tillsätts kommer en reaktion att ske 

mellan det och kalciumhydroxiden (C-H). Detta kommer att bilda reaktionsprodukter med hållfast-

hetsegenskaper och en kemisk sammansättning som liknar reaktionsprodukter från hydrauliska 



 
 

4 
 

bindemedel (som cement), d.v.s. sekundär cementgel kommer att bildas. Detta leder till en höjd 

hållfasthet och en ökad täthet (Betonghandboken Material utgåva 2, 1994). 

2.1.2 Ballast 

Enligt Betonghandboken Högpresterande betong (2000), så kan ballasten antas bestå av två faser: 

 Grova ballastpartiklar som är fördelade i ett bruk sammansatt av reagerade och icke 

reagerade cementkorn och porer, 

 samt finare ballastkorn. 

Enligt samma bok så kommer de spänningar som uppstår i betongen, att överföras från ett 

ballastkorn till ett annat via det bruk som binder dem samman. Då ballastens och brukets mekaniska 

egenskaper skiljer sig, uppstår töjnings- och spänningskoncentrationer dessa emellan. Där 

spänningskoncentra-tionen är beroende av: 

 Ballastkornens storlek och form. 

 Skillnaden mellan brukets och ballastens mekaniska egenskaper. 

 Vidhäftningen mellan bruket och ballastkornen. 

Utöver ballastens och cementets egenskaper finns således en till avgörande faktor för tryckhåll-

fastheten. Nämligen samverkan mellan dessa två faser, som sker genom en så kallad övergångszon. 

Skulle en spricka uppstå så har denna således tre möjliga utbredningsmöjligheter när ett ballastkorn 

påträffas, genom kornet, genom övergångszonen eller avvika och fortsätta genom bruket. Vägen är 

beroende av brottsegheten, hållfastheten och spänningstillståndet, som styrs av vinkeln mellan 

sprickans tillväxtriktning och ballastens yta (Betonghandboken Högpresterande betong, 2000). 

I högpresterande betong med lågt vbt kommer ballastens egenhållfasthet att få större inverkan på 

betonghållfastheten, detta eftersom cementpastan och vidhäftningszonen är mycket stark. Brotten 

kommer därför ofta att gå genom ballastpartiklarna. En enkel förklaring till detta är att eftersom 

ballasten är styv och cementet är mer eftergivligt, kommer ballasten att ”suga” åt sig de 

spänningskoncentrationer som kommer uppstå emellan dessa. Detta leder till att ballasten kommer 

ta upp merparten av spänningarna, vilket medför vidhäftnings- eller ballastbrott (Betonghandboken 

Högpresterande betong, 2000). 

Arbetbarheten hos den färska högpresterande betongen är mycket beroende av fördelningen mellan 

ballastens olika fraktioner, dvs. siktkurvan. Små förändringar i grusfraktionerna innebär stora 

förändringar i blandningsvattenhalten, som skall vara låg. Detta påverkar i sin tur cementhalten och 

cementpastahalten. Det är även en fördel att i högpresterande betong använda en relativt låg andel 

finmaterial eftersom denna kommer att öka på grund av den höga bindemedelshalten. Enligt Persson 

(1995) så bör själva ballastens fillerandel vara ca 3 % (Betonghandboken Högpresterande betong, 

2000). 

Den största kornstorleken bör även begränsas i en högpresterande betong, och det finns två 

anledningar till detta. Den första är att större ballastkorn medför försämrade fasgränsegenskaper, 

där det kan uppstå en inre ”mikroseparation” av blandningsvattnet under de grövre ballastkornen. 

Den andra är att ballastkornens egenhållfasthet sannolikt ökar något. Minskad ballaststorlek medför 
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även att sprickutbredningen i cementbruksfasen försvåras (Betonghandboken Högpresterande 

betong, 2000). 

2.2 Tillsatsmaterial 
För att få en mer resurssnål betong, med avseende på cementets koldioxidutsläpp vid tillverkning, så 

behöver diverse tillsatsmaterial adderas till cementmixen. Dessa är av puzzolanisk natur och består 

av restprodukter från andra industrier. Genom att tillsätta dessa istället för det extra cementet, så 

blir miljöpåverkan lägre vid betongens tillverkning.  

2.2.1 Flygaskans inverkan på betongen 

Då kolflygaskan är en restprodukt från kolkraftverk, kan dess kvalité variera kraftigt mellan de olika 

kraftverken. Detta p.g.a. att det är många faktorer som styr den slutgiltiga flygaskans egenskaper. 

Det är därför viktigt att utreda dess sammansättning och egenskaper i betongen. Oxider av silika, 

aluminium, järn och kalcium utgör majoriteten av flygaskans innehåll, där silika- och 

aluminiumoxiderna utgör ca. 45-80 % av innehållet. Finheten hos flygaskan är viktig för den 

puzzolaniska effekten, och då den pulveriseras för att öka finheten, så ökar även den puzzolaniska 

effekten markant (Siddique, 2008). 

2.2.1.1 Egenskaper och miljömässiga fördelar 

Enligt Siddique (2008 och 2011) så uppvisar betong innehållandes flygaska följande fördelar: 

 Reducerad vattenseparation och stenseparation, vilket även förbättrar pumpbarheten. 

 Förbättrad arbetbarhet, då vct kan reduceras med bibehållen arbetbarhet. 

 Reducerad värmeutveckling, orsakad av den långsamma puzzolaniska effekten. 

 Lägre vattenbehov i betongen. 

 En högre slutgiltig hållfasthet. 

 Reducerad permeabilitet. 

 Ökad motståndskraft mot sulfatangrepp. 

 Ökad motståndskraft mot armeringskorrosion. 

 Ökad motståndskraft mot alkali-kiselreaktionen. 

 Ökad frostbeständighet (vid mindre mängder inblandning av flygaska i cementet). 

Samma författare (Siddique, 2011) påpekar även att inkorporerandet av flygaska i cement och 

betong har miljömässiga fördelar. 

 En ökad beständighet leder till en ökad livslängd på byggnadsverket. 

 En reducerad energiåtgång (då det är en restprodukt) samt att mindre cement tillverkas, 

vilket även leder till mindre CO2-utsläpp. 

 Reduktion av mängden restmaterial som annars måste deponeras. 

 En minskning av den mängd naturresurser som går åt vid tillverkning av cement. 

Några av flygaskans nackdelar, enligt Siddique (2008 och 2011) och Rosenberg (2010): 

 Flygaskans kvalité är viktig, men den kan variera mycket. En dålig kvalité på flygaskan kan ge 

en negativ effekt på betongen. 

 Försämrad frostbeständighet vid stora mängder ersättning, då andelen luftporer minskar. 

 Kan öka vattenbehovet och gör betongen mörkare. 



 
 

6 
 

 Den senare hållfasthetsutvecklingen medför att betongen kanske inte har tillräcklig bärighet i 

ett tidigt skede, vilket leder till att mer tid krävs för att en god hållfasthet skall uppnås. 

 Mer luftporbildande tillsatsmedel krävs för att uppnå samma effekt som i en betong utan 

flygaska. 

 Den låga värmeutvecklingen gör att betong inte lämpar sig som vinterbetong. 

2.2.1.2 Porositet 

Den puzzolaniska reaktionen som orsakas av flygaskan kommer att göra betongen mer finporös, med 

en nästintill oförändrad total porositet (Schiepl och Hardtle, 1994 enl. Siddique, 2008). Denna 

ändring i porstrukturen kommer även att förtäta övergångszonen mellan cementet och ballasten 

(Malhotra et al., 1982 enl. Siddique, 2008). Minskningen av porerna kommer även att reducera 

permeabiliteten och således minska inträngningen av klorid- och sulfatlösningar. 

För att uppnå samma effekt vid tillsättning av luftporbildande tillsatsmedel i betong med flygaska 

som i betong utan flygaska krävs det ca 6 % mer tillsatsmedel. Detta på grund av flygaskans högre 

specifika yta, och det gäller då nivån av flygaska i betongen är hög (Siddique, 2008). 

2.2.1.3 Tryckhållfasthet 

Flygaskor med en kraftig puzzolanisk effekt bidrar till hållfastheten nästan redan från början av 

cementhydrationen. En flygaska med lågt kalciumoxidinnehåll kommer börja påverka hållfastheten 

först efter ca. två veckor, medan en flygaska med höga halter kalciumoxid kan börja bidra redan vid 

tre dagar (Siddique 2008). 

Den puzzolaniska reaktionen har en del egenskaper som påverkar hållfastheten. Enligt Mehta (1986 

enl. Siddique 2011) är dessa: 

 Den långsamma reaktionen som bidrar till en långsam värmeutveckling och 

hållfasthetsutveckling. 

 Reaktionen förbrukar kalciumhydroxid istället för att producera den. 

 Reaktionens produkter är effektiva på att fylla upp tomrummen och dela upp porerna. 

Hållfasthetsutveckling är beroende av: 

 Flygaskans egenskaper, så som dess kemiska och minerologiska sammansättning, finhet och 

puzzolaniska reaktivitet. 

 Typ av cement. 

 Ersättningsnivåer av cement med flygaska. 

 Blandningens proportioner. 

 Omgivande temperatur. 

 Härdningsförhållanden (miljö). 

På grund av dess finhet och puzzolaniska reaktivitet så ökar flygaskan cementpastans kvalité och 

mikrostrukturen i övergångszonen mellan cementet och ballasten (Siddique 2011). 

En undersökning gjord av Li och Zhao (2003 enl. Siddique, 2008) visade att en högpresterande betong 

med 15 % granulerad masugnsslagg och 25 % flygaska som ersättning av cementet, nästan uppnådde 

samma tryckhållfasthet upp till 28 dagar som betongen med rent portlandcement. Efter 28 dagar så 
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var däremot tryckhållfastheten något högre för denna. Inblandning av enbart 40 % flygaska visade sig 

uppnå en tryckhållfasthet nära dessa två först vid 56 dagar, för att därefter överträffa dessa. 

Resultaten från ett antal studier visar att flygaskan minskar härdningshastigheten och reducerar den 

tidiga hållfastheten. Denna minskning är större i tidiga åldrar och minskar med härdningstiden 

(Demirboğa et al., 2007 enl. Siddique, 2008). Tryckhållfastheten kommer dock att öka när flygaskans 

fraktioner blir finare (Erdoğdu och Türker, 1998 enl. Siddique, 2008). 

Chindaprasirt et al. (2007 enl. Siddique, 2008) undersökte inverkan av flygaskans finhet på olika 

betonger. Däribland högpresterande betong med 30 % flygaska som ersättning av cementet och med 

ett vct på 0,25, samt användandet av plasticerande tillsatsmedel. Resultaten visade att med en 

grövre flygaska så når den högpresterande betongen en tryckhållfasthet vid 28 dagar (och framåt) 

som är högre än den utan flygaska, fast innan 28 dagar så uppnår de finare fraktionerna en högre 

tryckhållfasthet. För normalpresterande betong gäller dock tvärtom, de finare fraktionerna bidrar 

med en högre sen hållfasthet än de grövre. Li och Zhao (2003 enl. Siddique, 2008) visad att 

högpresterande betong där cement ersatts med 40 % flygaska når en högre tryckhållfasthet mellan 

56 och 112 dagar, jämfört med högpresterande betong utan flygaska. 

2.2.2 Granulerad masugnsslaggs inverkan på betongen 

Mald granulerad massugnsslag är en restprodukt vid järntillverkningsprocessen. Den består främst av 

CaO, SiO2, Al2O3 och MgO och har huvudsakligen samma kemiska uppbyggnad som vanligt portland-

cement, fast med andra proportioner. 

2.2.2.1 Egenskaper och miljömässiga fördelar 

Enligt Siddique (2008 och 2011) så ger inblandning av slagg betongen följande fördelar: 

 Ökad arbetbarhet och pumpbarhet. 

 Ökar hållfastheten och beständigheten. 

 Reducerar permeabiliteten. 

 Högt motstånd mot kloridinträngning. 

 Högt motstånd mot sulfatangrepp. 

 Högt motstånd mot alkali-kiselreaktionen. 

 Väldigt låg värmeutveckling. 

 Kemiskt stabil. 

 Produktionen av granulerad masugnsslagg har nästintill inget CO2-utsläpp. 

 Minskad cementmängd (mindre CO2 utsläpp). 

 Förhindra saltutslag. 

Samma författare (Siddique, 2011) påpekar även att inblandning av slagg i betongen har en del 

miljömässiga fördelar: 

 Det sparar energi, då det liksom flygaskan är en restprodukt. 

 Mindre cement i betongen leder till mindre CO2 utsläpp. 

 Begränsar mängden naturmaterial som används. 

Några av slaggets nackdelar är, enligt Siddique (2008) och Betonghandboken Material utgåva 2 

(1994): 
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 Ökad vattenseparation, dessa är mer påtagliga vid höga halter slagg i cementet. 

 Betong med slagg har en lägre tryckhållfasthet under de första 7 dagarna, jämfört med en 

betong med enbart cement. 

 Vid låg temperatur fördröjs kraftigt tillstyvnade och den tidiga hållfasthetsutvecklingen. 

 Den låga värmeutvecklingen gör så att betong inte lämpar sig som vinter betong. 

2.2.2.2 Hydratisering och porositet 

Då slagget är ett ”latent” hydrauliskt bindemedel så krävs det något som aktiverar dess 

härdningsprocess, för enbart slagg och vatten reagerar väldigt långsamt. Aktiveringen kan ske med 

hjälp av kalciumhydroxid, alkali och sulfater från cementet, och leder till att kalciumsilikathydrater 

(cementgel) bildas (Slagg Bremen, 2012). Detta kommer att bidra till en lägre hållfasthet i det tidiga 

skedet och en ökad beständighet på sikt, då mikrostrukturen blir tätare och porositeten minskar 

(Basheer et al., 2002 enl. Siddique, 2008). 

2.2.2.3 Tryckhållfasthet 

Inblandning av granulerad masugnsslagg i cementet kommer att bidra till en senare hållfasthets-

utveckling (Hogan och Meusel, 1981; Roy och Idorn, 1982 enl. Siddique, 2008) och källan till slagget 

verkar även den ha liten inverkan på hållfasthetsutvecklingen (Wainwright och Rey, 2000 enl. 

Siddique, 2008). Anledningen till den senare hållfasthetsutvecklingen är att de glasartade 

föreningarna i granulerad masugnsslagg reagerar långsammare med vatten och att det tar tid för 

cementets hydrationsprocess att producera tillräckligt med hydroxyljoner för att bryta ner dessa 

glasartade föreningar vid tidig ålder. Fast när slaggets hydration och puzzolaniska effekt verkat klart 

så kommer betongen att uppnå en högre tryckhållfasthet. Högre halter av slagg som ersättare av 

cementet kommer att ge en högre slutgiltig hållfasthet i betongen (Chen et al., 2005 enl. Siddique, 

2008). 

Jianyong och Yan (2001 enl. Siddique, 2008) undersökte inblandningen av 30 % granulerad 

masugnsslagg i cementet för högpresterande betong, med och utan 10 % silikastoft. Det visade sig 

att betongen med slagg hade en högre tryckhållfasthet redan efter 3 dagar jämfört med betong av 

ren portlandcement. Inblandningen av silikastoft ökade tryckhållfastheten något men inte lika 

mycket som inblandningen av slagget gjorde. 

En undersökning med ersättningsnivåer av cementet med granulerad masugnsslagg på upp till 80 % 

(0, 40, 60 och 80 %) utfördes av Khatib och Hibbert (2005 enl. Siddique, 2008). Det visade sig att 40-

60 % ersättning gav en bättre tryckhållfasthet än kontrollbetongen vid 28 dygn. Vid 80 % ersättning 

visade det sig att tryckhållfastheten var markant reducerad vid alla åldrar. 40-60 % hade bäst 

tryckhållfasthetes-utveckling mellan 28 och 90 dygn, medan 80 % hade väldigt dålig utveckling redan 

efter 7 dagar. Strax under 60 % verkar vara det optimala för just deras betongproportioner och 

cement blandning. 
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Tabell 1. Tryckhållfasthet i betong vid 28 dagar (Atis och Bilim, 2007). 

Blandning

namn

0.3 0.4 0.5 0.3 0.4 0.5

CP-350-00 75.8 63.9 53.6 71.4 63.9 52.3

GS-350-20 81.4 65.8 57.0 73.3 60.4 50.6

GS-350-40 81.0 67.2 55.0 72.0 57.6 46.5

GS-350-60 73.3 61.8 45.1 57.2 52.6 40.4

GS-350-80 65.7 50.4 29.9 50.2 45.7 26.9

CP-400-00 80.7 63.9 51.4 73.1 65.6 36.9

GS-400-20 81.4 66.0 52.6 69.6 63.1 37.5

GS-400-40 82.0 66.9 51.6 66.5 61.6 35.4

GS-400-60 77.8 61.1 40.1 68.2 59.0 30.5

GS-400-80 67.7 53.1 25.3 54.4 47.2 19.7

CP-450-00 80.3 64.3 48.7 75.0 68.2 41.7

GS-450-20 81.8 73.5 50.4 73.2 69.1 36.3

GS-450-40 83.8 66.4 49.3 76.4 61.7 35.1

GS-450-60 80.6 61.8 39.5 58.2 54.2 28.3

GS-450-80 66.3 46.8 27.7 56.0 42.6 17.6

Härdad i vått tillstånd

Tryckhållfasthet (MPa)

Härdad i tortt tillstånd

vct

 

En studie utförd av Atis och Bilim (2007 enl. Siddique, 2011), visade att vid ett lågt vct (0,30), så 

kommer 350 kg/m3 cement som ersätts med 40 % granulerad masugnsslagg, att uppnå nästan 

samma tryckhållfasthet som 400 kg/m3 cement som ersätts med 50 % slagg, och 450 kg/m3 cement 

som ersätts med 60 % slagg. Det vill säga att cementinnehållet hålls nästan konstant kring 200 kg/m3 

och slagginnehållet ökar i cementmixen. Detta gäller när betongen får härda i vatten, får den härda 

torrt så kommer tryckhållfastheten istället att sjunka vid ökningen av slagginnehållet. Ett ökat 

vattencementtal kommer att ge en lägre tryckhållfasthet, som även kommer att sjunka med det 

ökade innehållet av slagg i cementet. Tabell 1 visar det resultat som studien gav. 

Detta styrks även av Hui-sheng et al. (2009 enl. Siddique, 20011), som undersökte högpresterande 

betong med vct på 0,30-0,35. Det visade sig att vid högre vct så sjunker tryckhållfastheten med ett 

ökat innehåll av slagg vid alla åldrar. 

2.2.3 Metakaolins inverkan på betongen 

Metakaolin är ett puzzolaniskt material som till 99,9 % består av partiklar finare än 16 m, där 

majoriteten utgörs av kiseldioxid (SiO2) och aluminiumoxid (Al2O3) När silikan i metakaolinen får 

reagera med kalciumhydorxid (Ca(OH)2) så produceras C-S-H, cementgel. Aluminiumet kommer även 

det att reagera med C-H och bilda ytterligare cementgel. 

2.2.3.1 Egenskaper 

Enligt Siddique (2008) har metakaolin en positiv inverkan på betongen genom att den: 

 Ökar tryck-, drag- och böjdraghållfastheten. 

 Reducerar permeabiliteten. 
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 Ökar motståndet mot kemiska angrepp. 

 Ökar beständigheten. 

 Reducerar effekten av alkali-kiselreaktiviteten. 

 Reducerar krympning orsakad av partikelpackning, gör betongen tätare. 

 Förbättrar arbetbarheten. 

 Reducerar uppkomst av saltutslag. 

En nackdel med metakaolin, med hänsyn till att skapa en mer resurssnål betong, är att inte allt för 

stor mängd av cementet kan ersättas med den, om en god tryckhållfasthet vill uppnås. Enligt Hela 

och Maršálová (2009) så kommer inblandningen av metakaolin att försämra arbetbarheten hos den 

färska betongen, om inte superplasticerare används.  

2.2.3.2 Hydratisering 

Studier visade att metakaolin förbrukar mer än dubbelt så mycket C-H per gram metakaolin än vad 

silikastoft gör. För att vid 28 dagar fullständigt förbruka all C-H krävs det att 20 % av cementet ersätts 

av metakaolin (Kostuch et al., 1993 enl. Siddique 2008). Oriol och Oera (1995 enl. Siddique, 2008) 

rapporterade dock att 30-40 % metakaolin krävs för att förbruka all C-H i en metakaolin-

portlandcementpasta med ett vbt på 0,50, då denna är lagrad i kalkmättat vatten. 

Ambroise et al. (1994 enl. Siddique, 2008) utförde en studie på den tidiga hydrationsperioden av 

pastor innehållande metakaolin. Slutsatsen var att upp till 30 % inblandning av metakaolin gav en 

mer finporös betong vars C-H-innehåll reducerats markant. 

Poon et al. (2001 enl. Siddique, 2008) studerade graden av puzzolanisk reaktion för en 

högpresterande cementpasta blandad med metakaolin, jämfört med cementpastor blandade med 

silikastoft eller flygaska. Resultatet visade att ju mera metakaolin eller silikastoft pastan innehåller 

desto lägre blir reaktionsgraden. Den sjunkande reaktionsgraden för metakaolin kan bero på att det 

finns högre halter C-H tillgängligt för reaktion vid lägre mängder utav metakaolin i pastan. 

2.2.3.3 Porositet 

Vid metakaolin-halter lägre än 20 % så minskar den totala porositeten i pastan, medans den vid över 

30 % kommer att öka porositeten (Bredy et al., 1989 enl. Siddique, 2008). Att porositeten är lägre vid 

upp till 20 % ersättning med metakaolin styrks även av en undersökning gjord av Poon et al. (2006 

enl. Siddique, 2011). Inblandning av metakaolin kommer även att göra cementet mera finporöst 

(Khatib and Wild, 1996 enl. Siddique, 2008). 

2.2.3.4 Tryckhållfastheten 

Wild et al. (1996 enl. Siddique, 2008) visade att den optimala ersättningen av metakaolin i en 

portlandcementmix med ett vbt på 0,45 var kring 20 %, detta gav den maximala långtids-

hållfastheten. Anledningen kan vara att vid större mängder metakaolin, så finns det mindre mängder 

calciumhydroxid tillgängligt för den puzzolaniska reaktionen. Samt att vid mindre mängder 

metakaolin så finns det inte tillräckligt med metakaolin tillgängligt för denna reaktion. Experimentet 

visade även att en högre hållfasthet på sikt nåddes i cementet med 30 % metakaolin, vilket var den 

högsta ersättningen. 

Poon et al. (2001 enl. Siddique, 2008) visade att metakaolin bidrog mer till den tidiga 

tryckhållfasthetsutvecklingen i högpresterande cementpasta än silikastoft och flygaska. Cementet 
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med silikastoft hade en högre tryckhållfasthet än kontrollcementet utan någon tillsats vid 28 och 90 

dygn. Medan flygaskan påvisade en högre tryckhållfasthet först vid 90 dygn. 

Li och Ding (2003 enl. Siddique, 2008) visade att 10 % metakaolin tillsammans med 20 % eller 30 % 

ultrafin slagg i cementpastan ökade tryckhållfastheten vid 28 dagar. Detta på grund av att då dessa 

tillsattes tillsammans så ökade C-H-förbrukningen och mer sekundär C-S-H gel bildades. 

Badogiannis et al. (2004 enl. Siddique, 2008) visade att när metakaolin ersätter sand så ökar 

hållfastheten vid alla åldrar upp till 90 dygn jämfört med kontrollbetongen utan metakaolin. När 

metakaolin ersatte cementet så började generellt betongens hållfasthet öka efter 2 dygn. 

Badogiannis et al. (2005) visade även att 10 % inblandning av metakaolin i cementpastan generellt 

var mer fördelaktigt för tryckhållfastheten än 20 % metakaolin i denna. 

Khatib och Hibbert (2005 enl. Siddique, 2008) visad även att 10 % metakaolin med 30 % slagg är mer 

fördelaktigt för tryckhållfastheten vid 28 dagar än betong med rent cement eller cement med enbart 

40 % slagg. De visade även att 20 % metakaolin och 20 % slagg har än ännu bättre tryckhållfasthet vid 

28 dagar än detta. 

Fortes-Revilla et al. (2006 enl. Siddique, 2008) visade att släckt kalk (CH)-metakaolin (MK)-bruk med 

superplasticerande tillsattsmedel hade en ökad hållfasthet, en ökad procenthalt kalcit i bruket och en 

reducerad porositet. Proportionen CH/MK hade en medelmåttig inverkan på tryckhållfastheten, 

medan proportionen CH-MK/sand hade högst inverkan på tryckhållfastheten, när den ökar så ökar 

även tryckhållfastheten. 

I en betong med ett lågt vct (0,30), så ger en 15 % ersättning av cementet med metakaolin den 

högsta tryckhållfasthet. Detta sker vid alla åldrar från och med 7 dygn, och är jämfört med en betong 

utan metakaolin. Vid ett dygn så är tryckhållfastheten nästan samma som betongen utan metakaolin 

(Khatib, 2008 enl. Siddique, 2011). 

2.2.4 Silikastofts inverkan på betongen 

Silikastoft är en restprodukt som innehåller höga halter av SiO2. Den skapas vid producering av silikon 

metall eller ferrosilikonlegeringar i smältverk. Tidigare släpptes det ut som rök från dessa verk, men 

då ett användningsområde hittades för detta material så fångas den nu in av stora filter. Silikastoftet 

är, likt portlandcement, oftast ett gråfärgat pulver. Det består av väldigt små korn som genomsnitt är 

100 gånger mindre än cementkornet (Terrence, 2005). 

2.2.4.1 Egenskaper 

Enligt Siddique (2011) så ger silikastoft betongen följande fördelar: 

 Hög tidig tryckhållfasthet. 

 Hög draghållfasthet, böjdraghållfasthet och elasticitetsmodul. 

 Mycket låg permeabilitet för klorid och vatteninträngning. 

 Förbättrad hållbarhet. 

 Ökad seghet. 

 Ökad slitstyrka på däck, golv, överlagringar och marina konstruktioner. 

 Överlägsen motståndskraft mot kemiska angrepp från klorider, syror, nitrater och sulfater 

och livscykelkostnad effektivitet. 

 Högre bindningsstyrka. 
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 Hög elektrisk resistivitet och låg permeabilitet. 

Vid användning av slikastoft i betong behövs vattenreducerare och superplastiserare för att få en god 

arbetbarhet. Detta p.g.a. att vattenbehovet ökar vid inblandning av silikastoft (Betonghandboken 

Material utgåva 2, 1994). Betong med silikastoft kommer även ha en något försämrad hållfasthet 

under de första tre dagarna, jämfört med en betong med enbart portlandcement. 

2.2.4.2 Porositet  

I en undersökning där 10 % av cementet ersattes med silikastoft, så ökade porositeten vid 7 dagar 

jämfört med det prov som inte innehöll silikastoft. Vid 28 dagar var det dock tvärtom, inblandningen 

av silikastoft reducerade porositeten (Gleize et al., 2003 enl. Siddique, 2011). Vid inblandning av 

flygaska och silikastoft kommer porositeten även att sjunka något mer (Gonen och Yazicioglu, 2007 

enl. Siddique, 2011). 

2.2.4.3 Tryckhållfasthet 

Då silikastoftet är ett puzzolaniskt material med mycket hög finhet, så kommer det att fylla 

utrymmen mellan cementkornen, på samma sätt som de finare ballastfraktionerna fyller utrymmen 

mellan de grövre kornen. Detta kallas för partikelpackning. Silikastoftet kommer även på grund av sin 

puzzolaniska aktivitet att, tillsammans med C-H, bilda ytterligare cementgel (Terrence, 2005). 

Tryckhållfasthetsmässigt så har silikastoftet sin högsta inverkan upp till 28 dagar. Den fortsätter 

därefter att öka, men i mindre takt (Terrence, 2005). Silikastoftet kommer även att förbättra 

hållfastheten i övergångszonen mellan cementet och ballasten. Detta då cementpastan blir tätare 

och innehållet av C-H minskar (Dunster, 2009). 

En undersökning gjord av Mazloom et al. (2004 enl. Siddique, 2011), där upp till 15 % silikastoft 

använts i betongen, visade att betongen innehållande silikastoft hade 21 % högre tryckhållfasthet än 

betongen utan silikastoft. Först efter ett år hade betongen med silikastoft och den utan silikastoft 

samma hållfasthet. Resultatet visade även att tryckhållfasthetutvecklingen, efter 90 dagar för betong 

med silikastoft, var försumbar. 

Wong och Razak (2005 enl. Siddique, 2011) studerade silikastoftets inblandning i betong vid olika vct 

och med olika ersättningsnivåer. Resultaten visade att före 3 dagar har betongen med silikastoft 

lägre tryckhållfasthet än betongen utan silikastoft, vid samtliga vct. Denna minskning ökar även med 

ersättningsnivån. Resultaten visar även att någon gång mellan 3 och 7 dagar så kommer detta att 

vända. Vid 7 dagar kommer tryckhållfastheten för betongen med silikastoft överträffa den från 

betongen utan silikastoft. 

2.3 Ultrafint filler 
Ultrafint filler är finkornigare än cement och det ökar betongens hållfasthet, vilket gör att det kan 

användas som ersättare till cementet. Enligt en artikel i CBI-nytt 3:04 (2004) så har ultrafint filler 

bättre inverkan på betongens hållfasthet, då den ersätter en del av cementet. Används den som en 

tillsats så kommer denna ökning inte att bli lika stor. Inblandning av silikastoft i cement med 

ultrafiller, kommer att ge en ytterligare förbättrad hållfasthet. 

Anledningen till att den ultrafina fillern ökar hållfastheten är att de partiklar som är finare än 

cementets kommer att ingå i cementpastan. Medan de grövre partiklarna kommer att bli en del av 

ballastens finare fraktioner. På så sätt genereras mer cementpasta. Undersökningar visar även att 
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värmeutvecklingen kommer att öka, vilket indikerar ett accelererat hydrationsförlopp. Samt att den 

ultrafina fillern kommer att ge betongen ett finare porsystem. 

Filler ger betongen en tätare och mer homogen struktur. Den medför även en positiv påverkan på 

styrkan och beständigheten, då andelen små porer ökar samtidigt som mängden större minskar 

(Moosberg-Bustnes, 2001). Superplasticerare måste dock tillföras vid hög inblandning av ultrafiller. 

Detta p.g.a. att ultrafillern ger en något segare och klibbigare betong i stora doser. En nackdel med 

den ultrafina fillern är att den är dyr att tillverka (Lagerblad och Vogt, 2004). 

Enligt Betonghandboken Material utgåva 2 (1994), bör fillerandelen vara ca 3 % av den totala 

ballasten. 
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3 Teoretisk referensram 
Grundstommen i detta examensarbete syftar till en djupare förståelse för ett av de mest 

förekommande byggmaterialen inom byggbranschen, nämligen betong. Betongens nuvarande 

användning har uppkommit genom en mängd olika experiment och studier inom området. 

Examensarbetet syftar främst till att öppna dörren för en ny typ av betong som är mer resurssnål. 

Detta är nödvändigt då det ställs högre krav på materialen och hur de påverkar den känsliga miljö 

som vi har här på jorden. Det syftar även till att öka förståelsen till vad som är möjligt att ersätta 

betongen med för att uppnå en hög hållfasthet i denna. Detta har utförts genom en analys av de 

provtryckningar som utförts på en rad olika provkroppar, med olika sammansättningar. 

De kurser som varit av vikt i förståelse av denna rapport, samt det förfarande som utmynnat i den 

färdiga rapporten, har framförallt varit Byggteknik 2 (materiallära), tidigare projektarbeten i kurser 

som Tekniskt arbete och Konstruktion och design. 

Kurserna under utbildningens gång har även gett oss det analytiska tankesättet som krävs för att 

genomföra detta. Förståelse för rapporten hade således inte varit möjligt utan denna utbildning, eller 

en utbildning av snarlik kaliber. 
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4 Faktainsamling 
Då examensarbetet till stor del bygger på en litteraturstudie, har mycket tid lagts ner på att hitta 

relevant data. Detta har framförallt gjorts i Campus Haninges Biblioteket. Några tidskrifter (CBI nytt) 

ledde oss senare till en del verk om ersättningsmaterial i betongen. Två av dessa hittades på 

www.springerlink.com, där pdf-versioner finns tillgängliga för nedladdning, via KTH-Bibliotekets 

hemsida. KTH-Biblioteket på Valhallavägen och KTH Arkitekturbiblioteket har även besökts. 

4.1 Publicerade verk och tidskrifter 
Den information som tagits från publicerade verk och tidskrifter har  

 använts i flertalet tidigare rapporter och kan således anses vara en säker källa,  

 varit en artikel i en tidskrift som är välkänd i betongbranschen eller 

 publicerats av en forskare i form av en rapport. I detta fall har denna rapport sedan återgivits 

utav en annan forskare i ett sammanställande verk. 

4.2 Internet 
De fakta som tagits ifrån internet har granskats och bekräftelse har sökts på flera håll. Detta gäller 

framförallt då förståelse av diverse kemiska förklaringar eller olika begrepp sökts. Dessa fakta har 

enbart varit för egen förståelse och är således inte med i denna rapport.   

Vad gäller faktablad från tillverkare så har dessa, liksom den informationen på deras hemsida, 

ansetts vara pålitliga. Detta av företagsekonomiska skäl, ett företag med en dålig produkt skulle inte 

hålla sig kvar länge i någon bransch. 

All information som tagits ifrån internet har noga dokumenterats med hemsidans namn, datum och 

tid då informationen hämtats. 

4.3 Översättningar 
Mycket av den text som studerats har varit på engelska, och då ett främmande ord påträffats så har 

följande hemsidor använts för en översättning: 

 http://translate.google.se/ och  

 http://folkets-lexikon.csc.kth.se/folkets/. 

Ibland har även kompletterande google-sökningar gjorts för att konfirmera översättningen i t.ex. 

bilder eller andra rapporter om betong. 

 

  

http://www.springerlink.com/
http://translate.google.se/
http://folkets-lexikon.csc.kth.se/folkets/


 
 

18 
 

  



19 
 

5 Genomförandet 
Projektet påbörjades den 15 mars 2012, genom att vi närvarade då CBI firade sin 70-årsdag. Under 

kvällen provtrycktes tävlingsbidragen och resultaten antecknades. Vi träffade även vår handledare 

Johan Silfwerbrand för en kort presentation, och erhöll ytterligare information om projektarbetet. 

Bland annat tävlingsbidragens recept och resultatet av den provtryckning som ägt rum, då proven var 

28 dygn. 

Vid ett senare tillfälle besökte vi åter CBI för att fotografera de provtryckta tävlingsbidragen, och 28 

dagar efter den första provtryckningen utfördes en andra provtryckning. Denna var från början 

planerad att äga rum då proven var 90 dygn, men på önskemål från Thomas Concrete Group utfördes 

denna då de var 56 dygn gamla. 

Under denna period, mellan de två provtryckningarna, har vi satt oss in i ämnet betong. Detta genom 

att i första hand studera den litteratur som finns i biblioteket på Campus Haninge, men även KTH 

Biblioteket på Valhallavägen och KTH Arkitekturbiblioteket. 

De första böckerna som studerades var ur serien Betonghandboken, som finns i Campus Haninges 

Bibliotek. Här läste och sammanfattade vi de områden som ingick i tävlingen. Efter detta började vi 

läsa artiklar i tidskrifter, som var av intresse för uppgiften, exempelvis CBI Nytt och Cementa. CBI Nytt 

ledde oss vidare till litteratur som behandlade ersättningsmaterial och dess påverkan på betongen 

(Supplementary Cementing Materials och Waste materials and by-products in concrete). Som via 

KTH-Bibliotekets hemsida var möjliga att ladda ner i digitalform från www.springerlink.com. Den 

information som var av intresse i dessa böcker lästes igenom och sammanfattades, för att sedan 

användas under analysen. 

När tillräcklig kunskap om resurssnål betong och allmän kunskap om betongen erhållits, så började vi 

analysera tävlingsbidragens recept och resultat. Detta genom den insamlade kunskapen och de 

sammanfattningar som tidigare gjorts. Då vi fastnade på någon punkt så påbörjades en kort sökning 

efter ny information om detta, i litteratur och på internet. 

När analysdelen var färdig började sammanställningen av rapporten, där stora delar av texten redan 

skrivits i det tidigare skedet. Denna text har sedermera bearbetats för att hamna i den slutgiltiga 

rapporten. 

 

  

http://www.springerlink.com/
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6 Resultat 
De regler för den tävling som ägde rum då CBI firade sin 70-årsdag återges i bilaga 1. Dessa 

utmynnade i 8 olika recept (se bilaga 3), vars resultat kan ses i tabell 2 nedan. Tävlingsbidragen 

visade stor skillnad i hållfasthet, hela 48,1 MPa mellan den starkaste och svagaste efter 28 dygn. TCG 

erhöll en imponerande korttidhållfasthet på 94,1 MPa, tvärtemot CBI Borås som fick 46,0 MPa. 

Provtryckningen efter 56 dagar visade en tryckhållfasthetsökning för alla prover utom en. 

Tävlingsbidraget från Cementa erhöll en förminskning med 6,0 MPa, alltså 10,4 %. I tabell 2 och 

diagram 1 kan vi se en tryckhållfasthetsökning för COIN på hela 18,1 %. TCG som bidrog med en bra 

korttidshållfasthet, fick en mindre hållfasthetsökning och hade vid 56 dagar samma tryckhållfasthet 

som CBI Stockholm, 97,5 MPa.  

Utförligare information om tävlingsbidragen återfinns i bilaga 2. 

 

Tabell 2. Tryckhållfastheten vid 28 och 56 dygn och dess ökning. 

Företag Hållfasthet 28 dygn  Hållfasthet 56 dygn Hållfasthetsökning 

  (MPa) (MPa) (%) 

CBI Borås 46,0 48,9 6,3 

CBI Sthlm 84,1 97,5 15,9 

COIN 80,2 94,7 18,1 

Consolis 60,3 67,3 11,6 

CTH 60,4 64,4 6,6 

Cementa 57,7 51,7 -10,4 

KTH 42,9 46,7 8,9 

TCG 94,1 97,5 3,6 

 

 

Diagram 1. Tryckhållfasthetsökningen mellan 28 och 56 dygn. 
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7 Analys och diskussion 

7.1 Vattencementtalet 
I Betonghandboken Högpresterande betong (2000) står det ”Vatten-bindemedelstalet vbt definieras 

enligt BBK som W/(C+Si+0,3FA+0,6Ms)”, vi har dock valt att benämna detta som det ekvivalenta 

vattencementtalet. Sedermera har vi valt att räkna om de angivna vattencementtalen till ekvivalenta 

vattencementtal, enligt denna formel (se formel 7:1). Detta för att vi lättare ska kunna jämföra de 

olika receptens vattencementtal med varandra, då företagen angivit olika effektivitetsfaktorer vid 

denna beräkning.  

       
 

                
     [7:1] 

Där  

W = vattenhalt 

C = cementhalt 

Si = halten silikastoft 

FA = halten flygaska 

Ms = halten granulerad masugnsslagg 

Vad gäller KTH Byggvetenskap och dess recept, så har vi valt att beräkna vattenbindemedelstalet 

enligt formel 7:2. Detta med en effektivitetsfaktor på ett för metakaolinen, för att få den totala 

mängden bindemedel i förhållande till vattenhalten, då de experiment som har studerats har angivit 

det på detta sätt. 

    
 

       
     [7:2] 

Där 

Mk = halten metakaolin 

Omräknat så erhålls då vctekv (vbt för KTH Byggvetenskap) enligt tabell 3. 
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Tabell 3. Omräknade vattencementtal. 

Cement- Silika - Slagg- Halt av Metakaolin Vatten-

halt halt halt flygaska halt halt

(kg/m3) (kg/m3) (kg/m3) (kg/m3) (kg/m3) (kg/m3)

TCG 200 10 300 50 0 131 0,32

CBI Stockholm 200 9,5 0 0 0 110 0,53

COIN 200 10 900 0 0 245 0,33

CTH 192 4,8 288 91 0 187 0,47

Consolis 200 10 150 0 0 120 0,40

Cementa 200 10 250 75 0 134 0,35

CBI Borås 190 0 430 0 0 185 0,41

KTH Byggvetenskap 200 10 0 0 150 200 0,56

Företag

vctekv

 

7.2 Grupperingar 
Genom att räkna om de olika tillsatsmaterialen i cementet till procentsatser kan, resultaten lättare 

jämföras med den litteratur som finns. En snabb analys gör även att vissa grupperingar kan urskiljas. 

Dessa, med de omräknade procentsatserna, återfinns i tabell 4 nedan. 

Tabell 4. Grupperingar och procentsatser för de olika deltagarna. 

Silika Slagg Flygaska Metakaolin Kalkfiller

% % % % (kg/m3)

1 TCG 5,0% 54% 9% 0% 50 0,32

1 CTH 2,5% 50% 16% 0% 0 0,47

1 Cementa 5,0% 47% 14% 0% 50 0,35

2 COIN 5,0% 81% 0% 0% 0 0,33

2 CBI Borås 0% 69% 0% 0% 0 0,41

2 Consolis 5,0% 42% 0% 0% 0 0,40

3 CBI Stockholm 4,8% 0% 0% 0% 0 0,53

3 KTH Byggvet. 5,0% 0% 0% 42% 0 0,56

Grupp Företag vctekv

 

Silikastoftet är räknat på procent av cementhalten. Slagget, flygaskan och metakaolinet är räknat på 

procent av den totala mängden cement och tillsatsmaterial. 
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7.3 Grupp 1. Slagg och flygaska 
Grupp ett består av Thomas Concrete Group, Chalmers Tekniska Högskola och Cementa. Dessa 

företag har använt sig utav silikastoft, slagg och flygaska i varierande mängder. Dessutom har 

kalkfiller använts i två av recepten. 

7.3.1 Thomas Concrete Group 

7.3.1.1 Allmänt 

Figur 1 (nedan) illustrerar den provtryckta 28 dagar gamla cylindern från Thomas Concrete Group 

(TCG). Resultatet och receptet för TCG återfinns i tabell 5. 

Tabell 5. Resultat och recept för TCG. 

Vattenmängd: 131 kg/m3

Cementmängd: 200 kg/m3

Övriga bindemedel: Silika 10 kg/m3 (5,0%)

Slagg 300 kg/m3 (ca 54%)

Flygaska 50 kg/m3 (ca 9%)

Kalkfiller 50 kg/m3

Tillsatsmedel: Sika rapid-1; 6,0 kg/m3

Glenium 51; 5,0 kg/m3

Ballast: Grus(0/1); 203 kg/m3

Sten (8/11); 810 kg/m3

Sten (11/16); 675 kg/m3

vctekv: 0,32

Lufthalt: 1,0%

Flytsättmått: 260 mm

Tryckhållf. 28-dagar: 94,1 MPa

Tryckhållf. 56-dagar: 97,5 MPa (3,6% ökning)

Thomas Concrete Group

 

TCG har använt sig av "pre-pack" betong (injekteringsbetong). 

7.3.1.2 Analys och diskussion 

TCG var de som uppmätte den högsta tryckhållfastheten vid 28 dagar. Vid 56 dagar uppmätte de, 

tillsammans med CBI Stockholm, den högsta tryckhållfastheten. 

En injekteringsbetong innebär att den grövre ballasten packas innan cementbruket sprutas in i 

hålrummet som skapas av denna. Då stenarna har direkt kontakt med varandra så kommer detta att 

begränsa de tvångskrafter som uppstår av krympning och temperaturförändringar. Denna typ av 

betong lämpar sig bra vid pågjutningar. Då slagg, flygaska och kalkfiller används så kommer 

värmeutvecklingen vid härdningen att begränsas, detta leder till att tvångskraften från pågjutningen 

reduceras ytterligare (Paulsson-Tralla och Ekman, 2008). 

Slagget kommer tillsammans med vatten och kalciumhydroxid (C-H) att bilda ytterligare cementgel. 

Detta kommer att sakta ner hållfasthetsutvecklingen i det tidiga skedet (Basheer et al., 2002 enl. 

Siddique, 2008). På grund av detta är det viktigt att inte för mycket andra puzzolaniska material finns 

med, då dessa också skall reagera med den C-H som cementet bildar. Speciellt då den icke reagerade 

Figur 1. TCG:s provkropp efter provning. 
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mängden kommer att fungera som filler i betongen och kalkfiller redan används. 

Både slagget och flygaskan kommer att bidra till en senare hållfasthetsutveckling i betongen (Hogan 

och Meusel, 1981 enl. Siddique 2008; Roy och Idorn, 1982 enl. Siddique 2008; Flygaska i betong-

Betongteknik). För att flygaska fullständigt skall förbruka den C-H som bildas bör halten inte vara 

större än 30 % (Betonghandboken Material utgåva 2, 1994). För en högpresterande betong kan det 

dock vara lite högre om en senare hållfasthet önskas (Li och Zhao, 2003 enl. Siddique, 2008). 

Eftersom silikastoftet och slagget även de skall reagera med den C-H som bildas, så kan det vara 

önskvärt med en lägre halt flygaska. Flygaskan kommer på grund av dess finhet och puzzolaniska 

reaktivitet att öka cementpastans kvalité och mikrostrukturen i övergångszonen mellan cementet 

och ballasten (Mehta, 1986 enl. Siddique, 2011). Dessutom kommer den att minska vattenbehovet 

och förbättra pumpbarheten och arbetbarheten.  

Enligt det experiment som Atis och Bilim (2007 enl. Siddique, 2011) gjorde, så kan ett visst mönster 

urskiljas. Detta är att vid låga vattencementtal och då proven är härdade i vatten, så har mängden 

slagg lägre inverkan på tryckhållfastheten. Detta styrks även av Hui-sheng et al. (2009 enl. Siddique, 

2011). Khatib och Hibbert (2005 enl. Siddique, 2008) visade att 40-60 % slagg gav en ökad hållfasthet 

från 28 dygn och framåt, jämfört med betongen utan slagg, vilket denna betong håller sig inom. 

Vad gäller filler så kommer en för stor mängd av denna i betongen att leda till ett ökat vattenbehov, 

vilket i en högpresterande betong skall vara så lågt som möjligt (Betonghandboken Högpresterande 

betong, 2000). Förutsatt att enbart kalkfillern fungerar som filler i betongen, och att allt 

tillsatsmaterial får reagera så att inget används som filler, så kommer fillerandelen att utgöra ca 2,9 

% utav ballasten. Enligt Betonghandboken Högpresterande betong (2000) bör fillerandelen i en 

högpresterande betong vara ca. 3,0 %, vilket denna nästan har. Beräkningen har utförts enligt formel 

7:3 nedan. Den ultrafina filler, vilket kalkfiller anses vara, kommer även att bidra till en ökad 

hållfasthet. Denna ökning blir större om fillern används som cementersättning, jämfört med om den 

används som ett tillägg (Lagerblad och Vogt, 2004). 

            

                   
     [7:3] 

  

(              )
       

TCG är det enda företaget i grupp 1 som använt en accelerator för att påskynda härdningsprocessen. 

Detta leder till att slaggets och flygaskans effekter på betongens hållfasthet kan märkas snabbare. 

Enligt Betonghandboken Material utgåva 2 (1994), så bör även ballasten ha ett partikelsprång mellan 

sand- och stenfraktionerna, detta för att förbättra betongens rörlighet. Mängden finpartiklar (<0,125 

mm) i denna bör även överstiga 25 %, detta inkluderar bindemedlet. Beräkningen nedan som är 

utförd enligt formel 7:4, visar att finpartiklarna i betongen överstiger denna gräns. Anledningen till 

att ballasten i storleksordningen 1-8 mm saknas är just detta partikelsprång. 

                                         

                                 
    [7:4] 

(                )

(                            )
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En injekteringsbetong kräver ingen kraftig pumpning, då det enbart är en slurry som skall pumpas. 

Det enda kravet är att den ”rinner” tillräckligt bra för att fylla ut de hålrum som ballasten skapat. Vid 

gjutning av provkropparna är det en fördel om formvibrering utförs. Detta kommer att förbättra 

ytorna på betongen (Paulsson-Tralla och Ekman, 2008).  

7.3.1.3 Övriga tankar och funderingar 

Då detta prov gav bäst resultat och alla ersättningsmaterial och dylikt har goda proportioner, har vi 

inget mer att tillägga. 

7.3.2 Chalmers Tekniska Högskola 

7.3.2.1 Allmänt 

Figur 2 (nedan) illustrerar den provtryckta 28 dagar gamla cylindern från Chalmers Tekniska Högskola 

(CTH). Resultatet och receptet för CTH återfinns i tabell 6. 

 

Tabell 6. Resultat och recept för CTH. 

Vattenmängd: 187 kg/m3

Cementmängd: 192 kg/m3

Övriga bindemedel: Silika 4,8 kg/m3 (2,5%)

Slagg 288 kg/m3 (ca 50%)

Flygaska 91 kg/m3 (ca 16%)
Ballast: ca. 1657 kg/m3

vctekv: 0,47

Lufthalt: 2,4%

Sättmått: 235 mm

Tryckhållf. 28-dagar: 60,4 MPa

Tryckhållf. 56-dagar: 64,4 MPa (6,6% ökning)

Chalmers Tekniska Högskola

 

 

Uträkningen av ballasten är baserad på provkroppens densitet och det innehåll som angivits. 

7.3.2.2 Analys och diskussion 

Denna betongblandning är snarlik den som TCG och Cementa använt och den uppvisar en hållfasthet 

som är något högre än Cementas men lägre än TCG:s. De har liksom CBI Borås använt sig utav en 

alkali-aktiverad slaggbetong, mer om detta finns i analysen av CBI Borås (kapitel 7.4.2.2). 

Anledningen till detta är att mindre mängd silikastoft använts, vilket kommer att ge en något lägre 

tidig hållfasthet jämfört med de andra två (Sobolev, 2004 enl. Siddique 2011). Den största 

anledningen är dock det höga vattencementtal som medför en sänkning av tryckhållfastheten, denna 

sänkning kommer även att öka något på grund av den höga slagghalten (Atis och Bilim, 2007 enl. 

Siddique 2011). 

Ersättningsnivåerna av flygaska är, liksom den blandning TCG använder, inom en önskad nivå för att 

en god tryckhållfasthet skall kunna uppnås. Det vill säga att slagghalten är kring 40-60 % och 

Figur 2. CTH:s provkropp efter provning. 
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flygaskahalten är under 30 % (Siddique, 2008 respektive Flygaska i betong-Betongteknik). 

I denna betong har det inte använts någon ultrafint filler, vilket TCG och Cementa använts sig av.  

Detta bidrar till en något försämrad hållfasthet, jämfört med TCG (Lagerblad och Vogt, 2004). Den 

något högre lufthalten kommer även den att bidra med en sänkning av tryckhållfastheten 

(Betonghandboken Material utgåva 2, 1994). 

Om betongen har betraktats som en högpresterande betong vid tillverkning, så är mängden 

finpartiklar i denna viktiga. Mängden bör överstiga 25 %, viket den också gör 25,8 % enligt 

beräkningen nedan (Betonghandboken Material utgåva 2, 1994). Nu vet vi inte hur ballasten ser ut, 

fast en inblandning av finpartiklar i denna skulle bara öka den uträknade procentsatsen nedan. 

Uträkningen är baserad på densiteten hos den 28 dagar gamla provkroppen, minus vattenmängden. 

Detta bör motsvara det som fås ur formel 7:4. 

(              )

(        )
        

Både slagg och flygaska kommer bidra med en förbättrad arbetbarhet hos den färska betongen. Det 

höga vattencementtalet kommer även det att bidra till en ökad arbetbarhet. Vilket det höga 

sättmåttet indikerar. 

7.3.2.3 Övriga tankar och funderingar 

Genom att öka mängden silikastoft och använda ultrafint filler som ersättning av cementet kan en 

ökad hållfasthet erhållas (Lagerblad och Vogt, 2004). Användandet av vattenreducerande- och 

flyttillsatsmedel kommer att sänka vattenbehovet och således höja tryckhållfastheten 

(Betonghandboken Material utgåva 2, 1994). Det sänkta vattenbehovet (vattencementtalet) kommer 

även att bidra till att slagghaltens inverkan på tryckhållfastheten kommer att sjunka (Atis och Bilim, 

2005 enl. Siddique 2011). 

En sänkning av lufthalten kan även höja tryckhållfastheten med några procent (Betonghandboken 

Material utgåva 2, 1994). 

  



29 
 

7.3.3 Cementa 

7.3.3.1 Allmänt 

Figur 3 (nedan) illustrerar den provtryckta 28 dagar gamla cylindern från Cementa. Resultatet och 

receptet för Cementa återfinns i tabell 7. 

Tabell 7. Resultat och recept för Cementa. 

Vattenmängd: 134 kg/m3

Cementmängd: 200 kg/m3

Övriga bindemedel: Silika 10 kg/m3 (5,0 %)

Slagg 250 kg/m3 (ca 47%)

Flygaska 75 kg/m3 (ca 14%)

Kalkfiller 50 kg/m3

Ballast: ca. 4171 kg/m3

8/16: 70 volym-% malkulor

4/8: 30 volym-% sten

vctekv: 0,35

Lufthalt: 1,0%

Sättmått: 0 mm

Tryckhållf. 28-dagar: 57,7 MPa

Tryckhållf. 56-dagar: 51,7 MPa (10,4% reducering)

Cementa

 

Ballasten består av 70 volymprocent malkulor av metall (8-16 mm) och 30 volymprocent stenballast 

från Kolmetorp (4-8 mm). Uträkningen av ballasten är baserad på provkroppens densitet och det 

innehåll som angivits. 

7.3.3.2 Analys och diskussion 

Denna betongblandning är snarlik den som TCG och CTH använt sig av, men uppnådde en lägre 

tryckhållfasthet än dessa. 

Ersättningsnivåerna av flygaska är inom en önskad nivå för att en god tryckhållfasthet skall kunna 

uppnås, d.v.s. under 30 % (Flygaska i betong-Betongteknik). Det gäller även för slagghalten, som 

tillsammans med ett lågt vct, ligger på en bra nivå, d.v.s. mellan 40 och 60 % (Khatib och Hibbert, 

2005 enl. Siddique, 2008). 

Kalkfillern kommer även den att bidra till en ökad hållfasthet, mer så när den ersätter en del av 

cementet (Lagerblad och Vogt, 2004). Andelen filler bör vara runt 3 % av den totala ballasten i en 

högpresterande betong (Betonghandboken Högpresterande betong, 2000), där deras andel enbart är 

ca. 1,2 % enligt formel 7:3 (beräkningen är baserade på provets densitet). 

  

(                   )
 

  

    
       

Anledningen till att tryckhållfastheten inte kom i närheten av den från TCG, trots att recepten är 

snarlika, tror vi är följande: 

 Vidhäftningen mellan malkulorna och cementpastan är sämre än vidhäftningen mellan 

Figur 3. Cementas provkropp efter provning. 
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stenarna och cementpastan. Detta på grund av att stålkulorna närmast kanten av 

provkroppen börjat korrodera. När järnet rostar ökar dess volym och så kallade spjälksprickor 

kan uppstå, se figur 4 till höger (Lundgren, 2004). 

 TCG har använt tillsatsmedel för att sänka 

vattenbehovet ytterligare och på så vis öka tryckhåll-

fastheten, samt användandet av en accelerator för att 

påskynda tillstyvnaden av betongen. 

Cementas betong är den enda som uppvisar en sänkning av 

tryckhållfastheten mellan provtryckningarna. Detta är troligen 

orsakat av korrosionen på malkulorna, som försämrar 

hållfastheten i övergångszonen mellan ballasten och cementet. 

Det syns tydligt i figur 4 att vissa malkulor börjat korrodera och 

att de delvis saknar täckande betongskikt eller enbart har ett 

litet täckande betongskikt. 

Det dåliga sättmåttet, på hela 0 mm, innebär att betongen inte är pumpbar. Samt att dess 

arbetbarhet är väldigt dålig. Det faktum att slagg och flygaska kommer att förbättra arbetbarhet och 

pumpbarheten, får oss att tro att det angivna sättmåttet inte stämmer, att de kan ha glömt ange 

detta. 

7.3.3.3 Övriga tankar och funderingar 

Den största förbättringen skulle vara att ersätta malkulorna med stenar i samma storleksordning. 

Användandet av tillsatsmedel skulle förbättra hållfastheten samt förbättra arbetbarheten och ge 

minskat vattenbehov.  

Utförs dessa två ändringar så bör en väsentligt högre hållfasthet erhållas. En ökad mängd filler skulle 

även ge en högre tryckhållfasthet i betongen. 

  

Figur 4. Korroderade Malkulor och spjälk-
sprickor. 
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7.4 Grupp 2. Slagg 
Grupp 2 består av Concrete Innovation Centre, Consolis och CBI Borås. Dessa företag har använt sig 

utav varierande mängder slagg och i vissa fall silikastoft. 

7.4.1 Concrete Innovation Centre 

7.4.1.1 Allmänt 

Figur 5 (nedan) illustrerar den provtryckta 28 dagar gamla cylindern från Concrete Innovation Centre 

(COIN). Resultatet och receptet för COIN återfinns i tabell 8. 

 

Tabell 8. Resultat och recept för COIN. 

Vattenmängd: 245 kg/m3

Cementmängd: 200 kg/m3

Övriga bindemedel: Silika 10kg/m3 (5,0 %)

Slagg 900 kg/m3 (ca 81 %)
Ballast: ca. 1035 kg/m3

vctekv: 0,33

Lufthalt: 3,0%

Sättmått: 280 mm

Tryckhållf. 28-dagar: 80,2 MPa

Tryckhållf. 56-dagar: 94,7 MPa (18,1% ökning)

Concrete Innovation Centre

 

 

   

Uträkningen av ballasten är baserad på provkroppens densitet och det innehåll som angivits. 

7.4.1.2 Analys och diskussion 

COIN:s betong gav den 3:e högsta hållfastheten vid 28 dagar och hade den högsta 

tryckhållfasthetsökningen mellan provtryckningarna (28 och 56 dagar). Hållfasthetsökningen beror 

till stor del på den höga slagghalten i betongen (Hogan och Meusel, 1981 enl. Siddique, 2008; Roy 

och Idorn, 2000 enl. Siddique, 2008; Chen et al., 2005 enl. Siddique, 2008). 

Slagget kommer tillsammans med vatten och kalciumhydroxid (C-H) att bilda ytterligare cementgel. 

Detta kommer att sakta ner hållfasthetsutvecklingen i det tidiga skedet (Basheer et al., 2002 enl. 

Siddique, 2008), och leder till en senare hållfasthetsutveckling. Då den oreagerade mängden slagg 

kommer att fungera som filler i betongen, är det viktigt att reglera denna. Ty en för hög fillerandel 

kommer att leda till ett ökat vattenbehov. Vilket är oönskat i en högpresterande betong, där 

vattencementtalet bör hållas så lågt som möjligt (Betonghandboken Högpresterande betong, 2000). 

Den slutsats som kan dras från denna betongblandning och det experiment som Atis och Bilim (2007 

enl. Siddique, 2008) gjorde, är att vid väldigt låga vattencementtal så har en ändrad mängd slagg 

väldigt liten inverkan på tryckhållfastheten. Att slagghalter på 80 % skulle ge en minskad hållfasthet 

(Khatib och Hibbert, 2005 enl. Siddique, 2008) verkar således inte gälla vid väldigt låga 

Figur 5. COIN:s provkropp efter provning. 
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vattencementtal. Anledningen till att COIN kunde uppnå en så pass hög tryckhållfasthet är just det 

låga vattencementtalet, vilket kommer att märkas i CBI Borås fall, se avsnitt 7.4.2. 

Andelen finmaterial (bindemedel och fint ballastmaterial) är väldigt stor i COIN:s betong, ca 51,7 %, 

förutsatt att ballasten inte har någon fillerdel. Denna halt är väl över 25 %, vilket är önskvärt i en 

högpresterande betong. 

(          )

(        )
        

Sättmåttet kan tyckas vara ganska högt, men för att en högpresterande betong skall ha samma 

arbetbarhet som en vanlig betong, bör denna vara något högre (Betonghandboken Högpresterande 

betong, 2000). 

7.4.1.3 Övriga tankar och funderingar 

Genom att sänka lufthalten något skulle en högre tryckhållfasthet 

kunna uppnås.  

Enligt den undersökning som beskrivs i artikeln ”högpresterande 

betong med ultrafint filler” (CBI nytt 3, 2004), så kan en ökad 

hållfasthet erhållas, om cementmassan ersätts med ultrafint filler, 

vid oförändrat vattencementtal. 

I figur 6 till höger, verkar den undre delen av provkroppen sakna 

stenar. Om provkroppen är vänd upp och ner, skulle detta då 

kunna tyda på att en bruksseparation har inträffat? Om detta inte 

inträffat i den andra provkroppen, kan det då vara en anledning till 

den höga hållfasthetsökningen? 

 

  

Figur 6. Bruksseparation i provkroppen. 
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7.4.2 CBI Borås 

7.4.2.1 Allmänt 

Figur 7 (nedan) illustrerar den provtryckta 28 dagar gamla cylindern från CBI Borås. Resultatet och 

receptet för CBI Borås återfinns i tabell 9. 

 

Tabell 9. Resultat och recept för CBI Borås. 

Vattenmängd: 185 kg/m3

Cementmängd: 190 kg/m3

Övriga bindemedel: Slagg 430 kg/m3 (ca 69%)
Tillsatsmedel: SMF20; 11,8 kg/m3

F40; 7,1 kg/m3

Ballast 0/16: 1327 kg/m3

vctekv: 0,41

Lufthalt: 3,2%

Sättmått: 30 mm

Tryckhållf. 28-dagar: 46,0 MPa

Tryckhållf. 56-dagar: 48,9 MPa (6,3% ökning)

CBI Borås

 

 

7.4.2.2 Analys och diskussion 

Enligt Tang Luping (personlig kommunikation, 2012-05-24), professor på Chalmers Tekniska Högskola 

som även var inblandad i CBI Borås betongrecept, så är denna betong en alkali-aktiverad 

slaggbetong, vars avsikt är att ha en tidig hållfasthetsutveckling. De studier som gjorts på detta visar 

att betongen har en tryckhållfasthet på 40 MPa redan efter 1 dygn, och 48,8 MPa vid 7 dygn. 

Därefter så har dock hållfasthetsutvecklingen nästan helt avstannat. Detta verkar väldigt intressant, 

speciellt då granulerad masugnsslagg reagerar långsammare än cement, vilket bidrar till en senare 

hållfasthetsutveckling i betongen. 

Eftersom CBI Borås har använt sig av en så pass hög halt slagg (nästan 70 %) som ersättning av 

cementet, kan detta komma att ha en negativ effekt på hållfastheten. Det faktum att 80 % slagg 

innebär en markant reducering av tryckhållfastheten vid alla åldrar (Khatib och Hibbert, 2005 enl. 

Siddique, 2008) indikerar att även 70 % skulle ha en snarlik effekt. Anledningen till detta kan vara att 

det inte finns tillräckligt med C-H för slagget att reagera med. 

Det höga vattencementtalet och den höga slagghalten, innebär tillsammans att en lägre tryckhåll-

fasthet kan uppnås i betongen (Atis och Bilim, 2007 enl. Siddique, 2011). Detta är nog den största 

anledningen till varför deras resultat blev så mycket lägre än det från COIN. COIN har dessutom 

använt silikastoft, vilket inte CBI Borås har gjort. Detta kommer att försämra den tidiga hållfastheten, 

då silikastoft ger en högre hållfasthet upp till 90 dagar. 

Det faktum att en stor mängd vattenreducerande och flyttillsatsmedel använts, ca 3 % av 

bindemedelsvikten, innebär att porositeten kommer att öka något. Detta kan leda till en kraftig 

retardation av tidpunkten för hållfasthetstillväxten, och kan vara en orsak till den låga 

Figur 7. CBI Borås provkropp efter provning. 
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tryckhållfastheten (Betonghandboken Högpresterande betong, 2000).0 

Mängden finpartiklar är i denna betong 31,8 % (beräknat enligt formel 7:4), vilket i en 

högpresterande betong bör överstiga 25 %. Detta för att förbättra en högpresterande betongs 

rörlighet. Det låga sättmåttet innebär dock att betongen har en dålig arbetbarhet, och skulle vara 

besvärlig att använda vid byggnation. 

(       )

(            )
        

7.4.2.3 Övriga tankar och funderingar 

Genom att använda en mindre mängd slagg som ersättning till cementet samt införandet av 

silikastoft, så skulle en högre tryckhållfasthet kunna uppnås. Silikastoftet kommer även bidra till att 

sänka porositeten i betongen.  

Ett mer önskvärt vct för en högpresterande betong med höga nivåer av slagg i är kring 0.30. Vid detta 

vct kommer en ändring av mängden slagg (40-60 %) att innebära en nästintill snarlik tryckhållfasthet 

vid 28 dagar, då proverna är härdade i vått tillstånd (Atis och Bilim, 2007 enl. Siddique, 2011). Som 

tidigare nämnts så skulle även större mängder slagg kunna användas om vattencementtalet är väldigt 

lågt. 

För en högpresterande betong bör enbart 0,2-0,5 % (torrvikt av bindemedlet) vattenreducerare och 

0,5-1,0 % flyttillsatsmedel användas. CBI Borås har använt ca 1,1 % vattenreducerare och 1,9 % 

flyttillsatsmedel, vilket även bör vara lägre enligt produktbladet.  

Vattenreduceraren F40 skall enligt produktbladet vara 0,5-1,5 % av bindemedlets torrvikt. 

De har 7,1 kg / (430+190) kg = 1,14 % 

Flyttillsatsmedlet skall SMF20 enligt produktbladet vara 0,3-1,0 % av bindemedelsvikten 

De har 11,8 kg / (430+190) kg = 1,90 % 

Detta bör dessutom indikera en kraftig retardation av hållfasthetstillväxten samt en stor 

konsistensförlust över tiden. Det faktum att slagget förbättrar arbetbarheten och pumpbarheten 

medför dessutom att en mindre mängd av dessa tillsatsmedel erfordras för att bibehålla 

konsistensen vid ett lägre vct. 

Enligt professor Tang Luping (personlig kommunikation, 2012-05-24) så uppvisade CBI Borås 

betongmassa ett dåligt sättmått. En extra hög dosering av tillsatsmedel användes då i ett försök att 

förbättra denna, vilket dock inte verkar fungera med den alkali-aktiverade betongen som provet 

innehöll. 
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7.4.3 Consolis 

7.4.3.1 Allmänt 

Figur 8 (nedan) illustrerar den provtryckta 28 dagar gamla cylindern från Consolis. Resultatet och 

receptet för Consolis återfinns i tabell 10. 

    

Tabell 10. Resultat och recept för Consolis. 

Vattenmängd: 120 kg/m3

Cementmängd: 200 kg/m3

Övriga bindemedel: Silika 10 kg/m3 (5,0 %)

Slagg 150 kg/m3 (ca 42%)
Ballast: ca. 2050 kg/m3

vctekv: 0,40

Lufthalt: 0,9%

Sättmått: 150 mm

Tryckhållf. 28-dagar: 60,3 MPa

Tryckhållf. 56-dagar: 67,3 MPa (11,6% ökning)

Consolis

 

   

 

Uträkningen av ballasten är baserad på provkroppens densitet och det innehåll som angivits. 

7.4.3.2 Analys och diskussion 

Genom att jämföra Consolis betong med CBI Borås betong så kan det klart ses att en mindre 

slaggmängd och inblandning av silikastoft ger en bättre tryckhållfasthet. Den reducerade porositeten 

bidrar även något till denna ökning.  

I enlighet med de studier som tidigare utförts (Khatib och Hibbert, 2005 enl. Siddique, 2008), så ger 

40 % slaggersättning en högre tryckhållfasthet än betong med enbart portlandcement. Slagget 

kommer även att bidra till den sena hållfasthetsutvecklingen (Hogan och Meusel, 1981; Roy och 

Idorn, 1982 enl. Siddique, 2008), vilket betyder att betongen kommer att få en högre slutgiltig 

tryckhållfasthet än betong med enbart portlandcement (Chen et al., 2005 enl. Siddique, 2008). 

Det kan ses att tryckhållfasthetsutvecklingen är bättre i denna betong, än i den från CBI Borås. Den 

största anledningen till detta är den minskade slagghalten och det lägre vattencementtalet (Khatib 

och Hibbert, 2005 enl. Siddique, 2008), samt inblandningen av silikastoftet.  

Den låga porositeten är till följd av inblandningen av slagg (Daube och Bakker, 1983 enl. Siddique, 

2008) och silikastoft, silikan kommer dock att bidra till en något senare sänkning av porositeten 

(Gleize et al., 2003 enl. Siddique, 2011). 

Det höga sättmåttet är delvis orsakat av slagginblandningen, som kommer att öka arbetbarheten och 

pumpbarheten. 

Figur 8. Consolis provkropp efter provning. 
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7.4.3.3 Övriga tankar och funderingar 

Genom att använda tillsatsmedel för att reducera vattenmängden kan en högre tryckhållfasthet 

uppnås (Hui-sheng et al., 2009 enl. Siddique, 2011). Eventuellt kan en ökning av slagghalten bidra till 

en högre tryckhållfasthet (Khatib och Hibbert, 2005 enl. Siddique, 2008). 

7.5 Grupp 3. Övriga 
Dessa företag har inte använt likartade recept, men ingår i den sista gruppen. CBI Stockholm har 

enbart använts sig utav silikastoft och ultrafint filler, medan KTH Byggvetenskap har använts sig utav 

silikastoft och metakaolin. 

7.5.1 CBI Stockholm 

7.5.1.1 Allmänt 

Figur 9 (nedan) illustrerar den provtryckta 28 dagar gamla cylindern från CBI Stockholm. Resultatet 

och receptet för CBI Stockholm återfinns i tabell 11. 

 

Tabell 11. Resultat och recept för CBI Stockholm. 

Vattenmängd: 110 kg/m3

Cementmängd: 200 kg/m3

Övriga bindemedel: Silika 9,5 kg/m3 (ca 4,8%)
Ballast och ultrafiller: ca. 2290 kg/m3

vctekv: 0,53

Lufthalt: 1,10%

Sättmått: 180 mm

Tryckhållf. 28-dagar: 84,1MPa

Tryckhållf. 56-dagar: 97,5 MPa (15,9% ökning)

CBI Stockholm

 

 

 

 

Uträkningen av ballast och ultrafiller är baserad på provkroppens densitet och det innehåll som 

angivits. 

7.5.1.2 Analys och diskussion 

CBI Stockholm uppnådde den näst högsta tryckhållfastheten vid 28 dagar. Vid 56 dagar uppnådde de, 

tillsammans med TCG, den högsta tryckhållfastheten. 

Denna höga tryckhållfastheten kan rimligen inte enbart ha nåtts med silikastoftet och den låga 

mängden cement, vi antar därför att någon form av ultrafint filler använts. Detta antagande styrktes 

sedermera utav Patrick Rogers på CBI Stockholm. 

Studier visar att en hög tryckhållfasthet kan nås genom att fillern ersätter en del av cementet. Detta 

kommer dock att ge ett högt vattencementtal enligt Lagerblad och Vogts artikel i CBI-Nytt (3:04, 

Figur 9. CBI Stockholms provkropp efter 
provning. 
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2004). Det ökade vattenbehovet är orsakat av den ökade andelen finmaterial i ballasten 

(Betonghandboken Högpresterande betong, 2000). Tryckhållfasthetsökningen som fillern orsakar 

kommer även att förstärkas då silikastoft användes i blandningen (Lagerblad och Vogt, 2004). 

Genom den ökade mängden finmaterial kommer mer "pasta" att genereras, vilket i sin tur kommer 

att ge en mera homogen betongstruktur och starkare övergångszon mellan pastan och ballasten. De 

ultrafina partiklarna i fillern, som är mycket finare än cementet, kommer att integreras i 

cementpastan medan de grövre partiklarna bildar finfraktioner i ballasten. Ultrafillern kommer även 

att accelerera hydrationsprocessen och ge betongen en finare porstruktur (Lagerblad och Vogt, 

2004). 

Den färska betongen kommer att bli segare och klibbigare vid stora inblandningar av ulltrafint filler. 

Alltså blir arbetsbarheten sämre. Dock indikerar sättmåttet på 180 mm en bra färskbetong. Troligtvis 

har superplasticerare används för att förbättra arbetsbarheten, detta har dock inte angivits 

(Lagerblad och Vogt, 2004). 

7.5.1.3 Övriga tankar och funderingar 

Enligt Betonghandboken Material utgåva 2 (1994), så kommer fillereffekten försämra beständigheten 

och en lägre täthet kommer att erhållas. Ultrafillern kommer dock att förbättra dessa. Är 

anledningen till detta att filler som är grövre än cementet bidrar till en försämring, medan filler som 

är finare än cementet (ultrafiller) bidrar till en ökning? 

7.5.2 KTH Byggvetenskap 

7.5.2.1 Allmänt 

Figur 10 (nedan) illustrerar den provtryckta 28 dagar gamla kuben från Kungliga Tekniska Högskolan 

Byggvetenskap (KTH). Resultatet och receptet för KTH återfinns i tabell 12. 

 

 

Tabell 12. Resultat och recept för KTH Byggvetenskap. 

Vattenmängd: 200 kg/m3

Cementmängd: 200 kg/m3

Övriga bindemedel: Silika 10kg/m3 (5,0 %)

Metakaolin 150 kg/m3 (ca 42%)
Ballast: ca. 1730 kg/m3

vbt: 0,56

Lufthalt: 2,4%

Sättmått: 5 mm

Tryckhållf. 28-dagar: 42,9 MPa

Tryckhållf. 56-dagar: 46,7 MPa (8,8% ökning)

KTH Byggvetenskap

 

Uträkningen av ballasten är baserad på provkroppens densitet och det innehåll som angivits. 

Figur 10. KTH:s provkropp efter provning. 
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7.5.2.2 Analys och diskussion 

Metakaolinen kommer, liksom silikastoftet, att bidra till den tidiga hållfasthetsutvecklingen, och 

studier (Wild et al., 1996 enl. Siddique 2008) visar att kring 20 % metakaolin som cementersättning är 

mer fördelaktigt för tryckhållfastheten. 

Andra studier visar även att den puzzolaniska reaktionsgraden sjunker med ett ökat innehåll av 

metakaolin och/eller silikastoft. Detta på grund av att det finns en mindre mängd C-H som 

kaolinet/silikastoftet kan reagera med (Poon et al., 2001 enl. Siddique 2008). Det bör även nämnas 

att metakaolin förbrukar mer än dubbelt så mycket C-H per gram metakaolin, som vad silikastoftet 

gör (Kostuch et al., 1993 enl. Siddique 2008). Så en något mindre andel metakaolin kan vara 

fördelaktigt. Dessutom kommer en cementersättning på mer än 30 % metakaolin bidra till en mer 

porös betong (Bredy et al., 1989 enl. Siddique 2008), vilket i sin tur sänker tryckhållfastheten något. 

Den färska betongens arbetbarhet påverkas negativt av inblandningen av metakaolin. Detta kan 

förklara KTH:s låga sättmått. För att förbättra arbetbarheten så kan man använda superplasticerare, 

det låga sättmåttet skulle även kunna förbättras genom inblandning av flygaska (Hela och Maršálová, 

2009). 

7.5.2.3 Övriga tankar och funderingar 

För att öka tryckhållfastheten vid 28 dagar kan 10-20 % metakaolin och 20-30 % slagg användas som 

cementersättare i pastan, där 20 % metakaolin och 20 % slagg ger bäst resultat (Khatib och Hibbert, 

2005 enl. Siddique 2008). Detta på grund av att då dessa tillsätts tillsammans så ökar C-H-

förbrukningen och mer sekundär C-S-H gel kan bildas (Li och Ding, 2003 enl. Siddique 2008). En 

mindre mängd metakaolin kommer även att innebära en lägre lufthalt i betongen. 

Genom att öka proportionen kalciumhydroxid+metakaolin/sand så kan en högre tryckhållfasthet 

uppnås (Fortes-Revilla et al., 2006 enl. Siddique 2008). En minskning av vatteninnehållet samt 

användandet utav superplasticerande och vattenreducerande tillsatsmedel kan även ge en något 

högre tryckhållfasthet och bättre arbetbarhet (Betonghandboken Material utgåva 2, 1994). 

 

7.6 Tryckhållfasthet och vattencementtalet  
Studier, bland annat en utav Kishore (2010), visar att tryckhållfastheten är beroende utav 

vattencement-talet, och figur 12 beskriver tryckhållfastheten vid 28 dygn i förhållande till 

vattencementtalet. Det kan ses att tryckhållfastheten sjunker när vattencementtalet ökar. Om de 

olika proverna hade följt samma recept fast med olika vct, så skulle en kontinuerlig kurva beskriva 

vattencementtalets påverkan på tryckhållfastheten för just den betongblandningen. Ett exempel på 

hur en sådan uppskattning skulle kunna se ut återfinns i figur 11. 
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Figur 11. Olika uppskattningar av förhållandet mellan tryckhållfastheten och vattencementtalet. 

 

 

Figur 12. Tryckhållfastheten i förhållande till vattencementalet för provtryckning vid 28 dygn. 

 

Anledningen till att bidrag nummer 3 (Cementa) avviker så mycket är inblandningen av malkulor i 

betongen. En annan stor avvikelse är bidrag nummer 7 (CBI Stockholm), detta är på grund av 

inblandningen av ulltrafint filler. Vad som även kan tyckas konstigt är att bidrag nummer 5 och 6 (CBI 

Borås respektive Chalmers Tekniska Högskola) också avviker något. I detta fall kan det bero på den 

alkali-aktiverade slaggbetongen som både dessa bidrag har använt sig utav. 
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8 Slutsatser 
De slutsatser som vi kan dra ifrån denna rapport, som syftar till att utvärdera den tävling som ägde 

rum på CBI Betonginstitutets 70-årsdag 2012, är bland annat att vi anser att det inte finns EN klar 

vinnare, utan snarare tre stycken. De tre företag, som med markanta skillnader i recepten, nått höga 

tryckhållfastheter i provkropparna vid 28 och 56 dygn är: 

• Concrete Innovation Centre (COIN). Som med ett lågt vct, stora mängder granulerad 

masugnsslagg (81 %) och lite silikastoft (5 %), uppnådde den 3:e bästa tryckhållfastheten vid 

28 dagar (80 MPa) och den bästa hållfasthetsökningen mellan 28 och 56 dagar. En ökning 

med 18 % från 80 MPa till 95 MPa. 

• CBI Stockholm. Som genom användandet av ultrafint filler och silikastoft (4,8 %), uppnådde 

den näst högsta tryckhållfastheten vid 28 dagar (84 MPa) och den nästa högsta 

hållfasthetsutvecklingen mellan 28 och 56 dagar, ökning med 16 %. De nådde tillsammans 

med TCG den högsta uppmätta tryckhållfastheten vid 56 dygn (98 MPa). 

• Thomas Concrete Group (TCG). Som genom att ersätta cementet i en injekteringsbetong med 

en medelstor mängd granulerad masugnsslagg (54 %), kalkfiller och en liten mängd flygaska 

(9 %) och silikastoft (5 %) samt genom användandet av vattenreducerande och accelererande 

tillsatsmedel. Nådde den högsta tryckhållfastheten vid 28 dagar (94 MPa). De nådde 

tillsammans med CBI Stockholm den högsta tryckhållfastheten vid 56 dagar (98 MPa), dock så 

var deras hållfasthetsutveckling under denna period ganska låg (3,6 % ökning). 

Genom att se på hållfasthetsökningen, så kan slutsatsen dras att COIN och CBI Stockholm med stor 

sannolikhet kommer att uppnå en högre slutgiltig hållfasthet än TCG. 

Vad gäller användandet av enbart 200 kg cement per m3, så är det imponerande att se att det med 

denna ringa mängd, går att nå en tryckhållfasthet på nästan 100 MPa i betong. Detta är en väsentlig 

reducering utav cementhalten, som kan vara mer än det dubbla i en höghållfast betong.  

Att den betong som efterliknar en högpresterande betong bör vinna, verkar delvis vara sant. Vi vet 

dock inte om ballasten är välgraderad, men både COIN och TCG har ett väldigt lågt vct i sina 

blandningar. Vad gäller CBI Stockholms betong, så visar de att höga tryckhållfastheter kan nås med 

ultrafint filler. 

Användandet av malkulor som ballast i en högpresterande betong verkar dock ha en negativ effekt 

på tryckhållfastheten. Detta tror vi beror på en försvagad hållfasthet i övergångszonen mellan 

ballasten (malkulorna) och cementet. Om Cementa istället hade använt sig utav sten, så hade nog en 

högre tryckhållfasthet uppmätts. 

8.1 Användningsområden 
Vad gäller betongen från COIN och TCG så kommer dessa sannolikt att ha en ökad beständighet och 

motståndskraft mot diverse angrepp. Betongen är dock inte lämpad som en vinterbetong, då 

värmeutvecklingen är lägre och plasticerande tillsatsmedel används. Det bör tilläggas att TCG:s 

injekteringsbetong är väldigt lämpad för pågjutningar som utsätts för höga belastningar. 

Den ultrafina fillern i CBI Stockholms betong kommer att ge en tätare betong, vilket leder till en ökad 

beständighet. En något ökad värmeutveckling, som är orsakad av den ultrafina fillern, kommer även 
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att medföra att CBI Stockholms betong mer fördelaktigt skulle kunna gjutas vid en lägre omgivande 

temperatur, jämfört med de andra två. 

8.2 Prisbild 
I detta arbete har kostnadsberäkning genomförts på det tre tävlingsbidragen som erhållit högst 

tryckhållfasthet. Priserna för betongrecepten är exklusive ballast, detta för att alla tävlingsdeltagare 

inte har delgivit ballastmaterial. Transportkostnader har också uteslutits. Tävlingsbidragen har sedan 

jämförts med en höghållfast betong som vid 28 dagar uppmätt 80 MPa. Denna 

betongsammansättning är tagen ifrån Sobolev (2004), ur Siddique (2008). 

Då vi inte har fått tag på mängden ultrafiller som CBI Stockholm har använts så gör vi här ett 

antagande. Det antagandet vi gör är baserat på den information som återfinns i en artikel i CBI-nytt 3 

(2004), Högpresterande betong med ultrafint filler. Ur denna artikel så fås förhållandet mellan 

cement och filler som är ca 1,3 gånger högre för fillerandelen. Detta ger oss en fillerandel på ca 260 

kg/m3. 

Kostnadsberäkningarna i bilaga 4 visar att det finns en prisskillnad mellan den högpresterande 

betongen, som innehåller cement och silikastoft, och tävlingsbidragen. TCG:s recept kostar ca. 675 

kr/m3, CBI Stockholms kostar ca. 642 kr/m3 och COIN:s kostar ca. 884 kr/m3. CBI Stockholm och TCG 

har en betong som kostar nästan lika mycket som den ”vanliga” högpresterande betongen, medan 

COIN:s ligger över denna. Priset för den ”vanliga” högpresterande betongen är ca. 665 kr/m3. Men 

vad är egentligen en marginellt högre kostnad jämfört med vår planets hälsa? 

En ökad beständighet kommer även att öka livslängden på betongen, vilket medför en lägre 

livskostnad för betongen. 
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9 Fortsatta studier 
Livscykel- och livscykelkostnadsanalyser (LCA och LCC) för de betonger som Thomas Concrete Group, 

Concrete Innovation Centre och CBI Stockholm tillverkat, skulle kunna vara grund för framtida 

examensarbeten. 

Vidare undersökning av tryckhållfastheten, vid tidigare och senare åldrar, är aktuellt för de tre 

betongrecept som nämns som vinnare i slutsatsen. Det är av extra intresse att se hur 

hållfasthetsutveckling, av den betong TCG tillverkat, ser ut i ett senare skede. Har denna utveckling 

nästintill avstannat redan i ett tidigt skede? 

En vidare forskning huruvida vårt antagande från Atis och Bilim (2007) stämmer, skulle kunna vara av 

intresse. Vårt antagande är att vid en konstant cementhalt på ca. 200 kg/m3, så har slagghalten ringa 

betydelse för hållfastheten vid låga vattencementtal (0,30). Detta i en provkropp som härdat i vått 

tillstånd. Skulle däremot vattencementtalet öka, så kommer tryckhållfastheten att sjunka med en 

ökad mängd slagg. Denna minskning av tryckhållfastheten är större än den minskning som ett 

kontrollprov med rent portlandcement, med motsvarande bindemedelsmängd, skulle uppvisa. Det 

skulle vara intressant att se hur tryckhållfastheten för en betong, med upp till 80 % slagg och 200 kg 

cement per m3, ser ut vid olika vct. Vid vilket vct sker den markanta reduceringen av 

tryckhållfastheten som Khatib och Hibbert (2005) studie syftar till? 
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11 Bilagor 

11.1 Bilaga 1. Tävlingsregler 
1. Anmälningstiden har gått ut. Kontakta Richard Mc Carthy om du har några frågor. 

richard.mccarthy@cbi.se 

2. Receptet skall redovisas i detalj. 

3. Betongen får högst innehålla 200 kg cementklinker per m³ betong. 

4. Betongen får därtill högst innehålla 5 % silika räknat på cementinnehållet. 

5. Som cement räknas även magnesiumbaserade cement. 

6. Ballasten skall bestå av kommersiellt tillgängliga mineralogiska produkter med dmax = 16 mm. 

7. Betongen får inte innehålla fibrer av stål, kol, glas, aramid, basalt, syntet eller annat material. 

8. Betongens ålder vid provning skall inte vara högre än 28 dygn, vilket innebär att cylindrarna 

ej får gjutas före den 16 februari. 

9. Betongens lufthalt samt sättmått skall provas. 

10. Cylindern skall ha höjden 300 mm och diametern 150 mm. Kuber kan också accepteras, se 

punkt 18. 

11. Cylindern skall lagras enligt följande. Direkt efter avformning lagras cylindern i 20-gradigt 

vatten fram tills den skall transporteras till SBI. Innan transport skall cylindern kläs in 

ordentligt med plastfolie. 

12. Cylinderns tryckytor skall behandlas enligt standard (Annex A i EN 12390-3). 

13. Minst två cylindrar levereras/medtas till SBI Betonginstitutet. 

14. CBI Betonginstitutet sköter tryckprovningen. 

15. Recept samt resultat från provning av lufthalt och sättmått skall redovisas. 

16. Den  tävlande står för alla kostnader inklusive framtagning av recept, gjutning, provning av 

färsk betong, lagring och transport till SBI Betonginstitutet. 

17. Gällande standarder: EN 12390-1, -2, -3 (:2009) samt EN 12350-2, -7 (:2007). 

18. Vi rekommenderar provkroppar i form av gjutna cylindrar eftersom cylinderhållfastheten 

ligger närmare tryckhållfastheten i färdig konstruktion och eftersom cylinderprovning är mer 

internationell än kubprovning. Vi kan dock acceptera gjutna kuber med sidlängden 100 och 

150 mm. Uppmätt brotthållfasthet kommer då att divideras med faktorerna 1,45 resp. 1,35. 

 

mailto:richard.mccarthy@cbi.se


 
 

ii 
 

11.2 Bilaga 2. Resultat 
 

                Tabell 13. Resultat från provtryckningarna. 
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11.3 Bilaga 3. Recept 
 

                                    Tabell 14. Tävlingsdeltagarnas recept. 
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11.4 Bilaga 4. Kostnadsberäkningar 
 

Tabell 15. Kostnadsberäkningar (exkl. ballast och transporter). 

Kostnad

kr/kg kg/m3 Kostnad kg/m3 Kostnad kg/m3 Kostnad kg/m3 Kostnad

Anläggningascement 1,1 200 220 200 220 200 220 450 495

Silikastoft 3,4 10 34 9,5 32 10 34 50 170

Slagg 0,7 300 210 900 630

Flygaska 0,4 50 20

Kalkfiller 0,3 50 15

Ulltrafint filler 1,5 260 390

Accelerator 16 6 96

Vattenreducerare 16 5 80

Summa (kr/m3) 675 642 884 665

Material TCG CBI sthlm COIN Högpresterande Betong

 

 

 

 

 


