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Abstract 

Concrete is one of the world’s most common construction materials and is composed of 70-80 

% stone material. Today crushed stone is used as aggregate in concrete in order to replace 

natural aggregates due to strong environmental reasons. Stone crushing yields flaky material 

and in this thesis studies are made on the flaky particle shape and how it influence properties 

of concrete such as workability, rheology and strength. The concrete recipes used in this 

thesis have fixed values, the only variable is the flakiness of the crushed stone. Flakiness is 

varied between 0 %, 17 %, 50 %, and 100 % in turn for the individual size fractions 2-8 mm, 

8-10 mm, 10–12.5 mm, and 12.5–16 mm. 

By using Swedish and European standards one determines flakiness index, packing factor, 

slump test, Thaulow tester, compression strength and flexural strength.  The Bingham model 

is applied with the use of a viscometer to determine the concretes rheological properties such 

as plastic viscosity and yield stress. For the individual size fraction 12.5-16 mm a flow 

analysis is performed in an L-box to study how the particles are orientated with the flow 

direction, and how this influences the strength and crack length. 

Results show that the loose packing factor decreases with increased flakiness for all individual 

size fractions. Fractions 2-8 mm and 8-10 mm need a small increase in super plasticizer with 

increased flakiness to achieve 200 mm slump. The larger individual size fractions do not show 

any increase in super plasticizer regarding this matter.      

The Thaulow tester indicates constant values with increased flakiness for all individual size 

fractions except 2-8 mm were a weak increase is observed.   

Values of the plastic viscosity are indicated unchanged as the flakiness index is increased for 

all individual size fractions except 2-8 mm that slightly increase for 100 % flakiness. The 

yield stress behaves unchanged with increased flakiness for all individual size fractions except 

12.5-16 mm which significantly decrease for 100 % flakiness. 

When the concrete flows in the L-box an image analysis concludes that the larger amounts of 

flaky particles are orientated with the flow direction. The crack length increases with higher 

flakiness for fraction 12.5-16 mm but this does not lead to an increase in strength.   

Flexural strength increase with higher flakiness, this is clearly observed for the two largest 

individual size fractions. Compressive strength is indicated to be independent of flakiness and 

is approximately constant for all individual size fractions except individual size fraction 12.5-

16 mm that indicates an increase. 

High flakiness on cone crushed granite rock in size fraction 8-16 mm from the bedrock in 

Enhörna is not regarded as disadvantageous for concrete manufacturing, as it shows good 

values in workability, rheology and strength.  

Keywords:  concrete, coarse aggregate, flakiness, packing factor, workability, rheology, 

strength 
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Sammanfattning 

Betong är ett av världens vanligaste byggmaterial och består av ungefär 70-80 % stenmaterial. 

Idag används krossten som ballast i betong för att ersätta naturgrus av starka miljöskäl. 

Stenkrossning ger upphov till flisigt material och i detta arbete studeras den flisiga 

kornformen och hur den påverkar betongens egenskaper inom arbetbarhet, reologi och 

hållfasthet. Blandningsreceptet har fixerade värden och den enda variabeln som varierar i 

arbetet är flisigheten på krosstenen. Flisigheten varieras mellan 0 %, 17 %, 50 % och 100 % i 

tur och ordning för delfraktionerna 2-8 mm, 8-10 mm, 10–12.5 mm, och 12.5–16 mm.  

Genom att använda svenska och europeiska standarder bestäms flisighetsindex, 

packningsindex, sättmått, omformningstal, tryckhållfasthet och böjdraghållfasthet. Bingham 

modellen tillämpas för att med hjälp av en viskometer bestämma betongens reologiska 

egenskaper som plastisk viskositet och flytgränsspänning. För delfraktionen 12.5-16 mm 

utförs även flödesanalys med hjälp av en L-låda för att studera hur partiklar orienterar sig med 

flödesriktningen, och hur detta påverkar hållfastheten och spricklängden.  

Resultat visar att den lösa packningsgraden sjunker med ökad flisighet för samtliga 

delfraktioner. Fraktionerna 2-8 mm och 8-10 mm kräver en liten ökning av 

plasticerarmängden med ökad flisighet för att uppnå sättmått 200 mm. De större 

delfraktionerna visar dock ingen ökning av plasticerarmängd i detta avseende. 

Omformningstalet är i princip konstant med ökad flisighet för samtliga fraktioner förutom för 

2-8 mm fraktionen där en svag ökning kan dokumenteras. 

Den plastiska viskositeten indikeras oförändrad då flisighetsindex ökar för samtliga 

delfraktioner förutom 8-10 mm fraktionen som ökar en aning vid 100 % flisighet. 

Flytgränsspänningen beter sig konstant med ökad flisighet för samtliga delfraktioner förutom 

12.5-16 mm som signifikant sjunker för 100 % flisighet.  

När betongen flyter i L-lådan dras slutsatsen från bildanalys att den största delen flisiga 

partiklar orienterar sig med flödesriktningen. Spricklängden ökar med större flisighet för 

fraktionen 12.5-16 mm men detta visar ingen ökning i hållfastheten. 

Böjdraghållfastheten blir högre med ökad flisighet, denna trend visas tydligast av de två 

största delfraktionerna Tryckhållfastheten kan indikeras vara oberoende av flisighet och är 

ungefär konstant för samtliga delfraktioner förutom delfraktion 12.5-16 mm som indikerar en 

ökning. 

Hög flisighet på konkrossad granitsten fraktion 8-16 mm från bergtäkten i Enhörna anses inte 

vara ogynnsam för betongtillverkningen, då den ger goda värden på arbetbarhet, reologi och 

hållfasthet. 

Nyckelord: betong, grovballast, flisighet, packningsgrad, arbetbarhet, reologi, hållfasthet 
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Nomenklatur 

A tvärsnittsarea av en kubisk form    [m
2
] 

 aspect ratio, kvoten mellan en partikels längd och diameter  [-] 

 packningsgrad vid lös lagring   [-] 

Di övre nominell kornstorleksgräns för angiven ballastfraktion  [mm] 

di  undre nominell kornstorleksgräns för angiven ballastfraktion  [mm] 

dmax maximal kornstorlek på ballast i angiven betong   [mm] 

d1 bredd på en prisma som utsätts för böjdragtest   [mm] 

d2 höjd på en prisma som utsätts för böjdragtest   [mm] 

F skjuvningskraft som angriper längs med tvärsnittsarean  [N] 

Fc tryckkraft för trycktest    [N] 

Fcf punktlast för böjdragstest     [N] 

FM finhetsmodul     [-] 

FIi flisighetsindex för angiven provfraktion eller för varje delfraktion  [%] 

 tryckhållfasthet     [Pa] 

 böjdraghållfasthet     [Pa] 

l längd på en prisma som utsätts för böjdragtest   [mm] 

M1 summan av vikten hos kornen i var och en av fraktionerna di-Di  [g] 

M2 summan av vikterna hos kornen i var och en av fraktionerna som passerat 

motsvarande spaltsiktar med spaltbredden Di/2 i   [g] 

mi vikten hos materialet i varje fraktion di-Di som passerat motsvarande spaltsikt 

med spaltsikt med spaltbredden Di/2    [g] 



 

 vii 

m1 vikt av en tom behållare för beräkning av packningsindex  [kg] 

m2 vikt av behållaren och provet    [kg] 

  antalet mätpunkter i en serie   [-] 

n viskositetskoefficient     [Pas] 

p  enhetsvektor parallell mot partikelns symmetriaxel   [-] 

Ri vikten hos varje fraktion di-Di    [g] 

T Jeffrey’s orbits period av en partikels orientering i flöde  [s] 

t  tid      [s] 

V behållarens volym     [l] 

v Hålrumshalt vid lös lagring    [%] 

xi
  mätpunkt nr i     [-] 

  en mätpunkt      [-] 

 medelvärde      [-] 

α  vinkeln mot vertikalen     [ rader  ] 

γ skjuvningsdeformation     [m] 

 skjuvningshastighet     [s
-1

] 

η proportionalitetskonstant eller även kallad viskositetskoefficienten  [Pas]  

θ  vinkeln mellan partikelns axel och z-axeln   [ rader  ] 

 plastisk viskositet    [Pas] 

 skrymdensitet vid lös lagring    [kg/m
3
] 

 korndensitet      [kg/m
3
] 

 standardavvikelse    [-] 

 skjuvspänning     [Pa] 

 flytgränsspänning     [Pa] 

  vinkeln mellan projektionen av p i xy-planet och y-axeln  [ rader  ]
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Inledning 

1.1 Introduktion 

Betong är ett av världens viktigaste och mest använda byggnadsmaterial. Materialet har 

använts i tusentals år och består i grunden av ca 80 volymprocent berg (sand, sten eller grus), 

14 volymprocent cement, och 6 volymprocent vatten [1]. Betong är ett lättillgängligt, billigt 

och funktionsrikt material. Med tiden har kunskapen om materialet och dess 

användningsområden utvecklats och idag används betong i allt från broar till möbler. 

Betongen måste gjutas under kortast möjliga tid innan det hårdnar, fylla ut formar och 

omsluta armeringsjärn så bra som möjligt. Därför är forskning inom betong en fortlöpande 

process för att ständigt utveckla betongens egenskaper för olika ändamål och optimera 

tillverkningsprocessen. Bergmaterial är den största beståndsdelen i betong och har därför en 

betydande effekt på dess egenskaper. Denna beståndsdel har inte tidigare varit ett problem för 

betongproduktionen eftersom naturgruset funnits tillgänglig i stora mängder. Men människan 

har det senaste århundradet lyckats utarma världens naturliga tillgångar till den grad att vi 

idag är tvungna att värna om miljön och på bästa möjliga sätt undvika ändliga resurser. Istället 

måste vi satsa på en hållbar utveckling av samhället som bland annat innebär att vi måste 

välja material som helst är återanvändningsbara.  

I Sverige finns ballast naturligt förekommande i reservoarer som exempelvis rullstensåsar. 

Detta material kallas för naturgrus och är en ändlig resurs. Tillgångarna på naturgrus har 

minskat kraftigt eftersom det använts i betongtillverkning under lång tid. Regeringen vill 

därför bevara de kvarstående reservoarerna på grund av miljöskäl. Naturgruset har nämligen 

mycket positiva effekter på grundvattenflödet och rullstensåsarna används även för 

vattenrening [2]. Som ersättare till naturgrus hänvisas ballastmaterialet till krossat berg, så 

kallad bergkross. 

Bergkrossmaterial består i Sverige av granit vilket är en bergart som tenderar att ge en fling-

liknande, kantig, och tunnare form så kallad flisig sten. Granitsten brukar dessutom ha en 

råare textur på bergkrosspartiklarna. Naturgruset har till skillnad från krossten en slät, rundad 

och sfärisk form eftersom gruset har nötts av vattenströmmar framförallt under istiden. 

Eftersom naturgrus och krossten har olika kornform påverkar de betongen på olika sätt. Det är 

viktigt att utröna dessa skillnader för att bättre kunna använda bergkross som ballast i betong. 

Kapitel 
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Tidigare forskning visar att flisiga stenpartiklar i fraktioner mindre än 8 mm har negativ 

inverkan på arbetbarheten hos den färska betongen. Detta kan kompenseras för genom att öka 

mängden cementpasta (cement, filler, vatten) [3]. Vid ökning av vattenhalten sjunker 

hållfastheten hos betongen vilket leder till ökat cementbehov. Att öka mängden cement är 

kostsamt och har negativ inverkan på miljön då cementtillverkningen står för 4-5 % av 

världens totala koldioxidutsläpp, vilket kan jämföras med flygtrafiken som står för ca 2 % [4]. 

Därför är det intressant att även studera hur flisiga partiklar i fraktioner upp till 16 mm 

påverkar betongens arbetbarhet utan att öka cementpastan. Förhoppningen är att detta arbete 

ska underlätta användningen av krossten som ballast för industrin. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att i allmänhet öka förståelsen om användning av krossat berg som 

ballast och hur mycket ballastens flisighet påverkar betongens egenskaper i både färskt och 

hårdnat tillstånd.  

Frågeställningarna till detta arbete lyder: 

 Hur påverkar flisig ballast betongens arbetbarhet och reologi? 

 Hur påverkar ballastens flisighet betongens hållfasthet? 

 Orienterar sig de flisiga partiklarna under gjutning och påverkar det i så fall 

hållfastheten? 

1.3 Avgränsningar 

I detta arbete studeras hur flisigheten för delfraktioner mellan 2-16 mm påverkar betongens 

egenskaper. Här utelämnas således fraktionerna 0-2 mm, detta för att studier tidigare har 

gjorts på denna delfraktion [5]. 

Tidsramen för detta arbete tillåter inte att statistik produceras i tillräcklig utsräckning för att 

statistiskt säkerställa resultaten. Arbetet skall således ses som en pilot studie som ger 

indikationer på vad fortsatt forskning kan fokusera på. 

Ballastens flisighetsindex är den enda parametern som varieras, övriga parametrar i betong 

receptet hålls fixerade.  

På grund av arbetets experimentella karaktär kan nya frågeställningar uppstå under arbetets 

gång beroende på hur intressanta resultaten blir och om tidsramen tillåter det. 
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Bakgrund  

2.1 Krossballast i Sverige 

I Sverige används bergkross i fraktioner över 8 mm tillsammans med naturgrus som ballast i 

betong. Idag ska användningen av naturgruset kraftigt begränsas och bergkross ska börja 

användas även i de finare fraktionerna. Därmed behövs utökad kunskap om de finare 

partiklarnas inverkan på arbetsbarheten hos den färska betongen samt dess inverkan på 

hållfastheten hos den hårdnade betongen. Man behöver även studera hur finmaterialet (< 4 

mm) proportioneras tillsammans med stenpartiklar (> 8 mm) för att uppfylla önskade 

egenskaper och kriterier på betongens arbetbarhet och hållfasthet. Detta är huvudsyftet med 

forskningsprojektet som pågår på CBI Betonginstitutet och som detta examensarbete är en 

avknoppning utav.  

Problemet ligger även i att på ett miljömässigt och kostnadseffektivt sätt kunna utnyttja 

finballasten från krossat berg. Finballast från bergkross har använts internationellt i regioner 

med brist på naturgrus, dock har bergarterna varit andra. Dessa bergarter innehåller mer 

kalksten, kvartsit och diabas vilka ger mer kubisk form på partiklarna. I Sverige är bergarten 

främst granit och finballast från bergkross av granit ger ofta flisiga partiklar vilka försämrar 

arbetbarheten hos den färska betongen [3]. För att öka rörligheten hos de flisiga partiklarna 

och således arbetbarheten hos den färska betongen krävs högre halter vatten vilket i sin tur 

försämrar hållfastheten hos den hårdnade betongen. Man kan även höja både halten vatten och 

cement för att få önskad arbetbarhet och hållfasthet, dock blir detta dyrare och mindre 

miljövänligt samt att man får större problem med krympning och värmeutveckling.  

Varje bergart ger vid krossning en viss storlek och form på partiklarna, även inom varje 

bergart finns variationer på partikelgeometrin beroende på bergartens mineralinnehåll. Detta 

medför att varje bergtäkt bör identifiera dess egna produktegenskaper och med utgångspunkt 

från detta finna en optimal siktkurva för betongtillverkning. Krossningstekniken som används 

och bergartens mineralogi och textur är viktig för partiklarnas kornform och storlek. 

Bergkross är det enda rimliga alternativet till naturgrus ur logistisk och ekonomisk synvinkel. 

Bergkross finns i tillräcklig kvantitet och är geografiskt tillgängligt över hela landet. 

Återanvänd betong och andra restprodukter finns inte i tillräcklig kvantitet för att vara en 

ersättare. [6] 
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2.2  Miljösynpunkter 
Naturgrus kommer från rullstensåsar och utgör en viktig del i den naturliga vattenavrinningen. 

Grundvattnet i rullstensåsarna utnyttjas av många tätorter som vattenförsörjning. Vatten från 

sjöar, älvar och åar filtreras genom rullstensåsar och bildar så kallat konstgjort grundvatten, 

detta vatten utgör närmare femtio procent av vårt dricksvatten [7]. Att utarma Sveriges 

tillgångar på rullstensåsar gör således stor negativ inverkan på miljön och de naturliga 

vattentäkterna.  

Krossning av berg är även det ett ingrepp på naturen och är en energikrävande process. Vid en 

transport av bergkross på mer än 5-10 mil kommer transporten kosta mer än själva ballasten 

[8]. Den totala transportsträckan av bergkross och cement samt den färdigblandade betongen 

innebär negativ miljöpåverkan och bör minimeras, bergkrosset bör därför tas från lokala 

fyndigheter och betongen bör blandas så nära bygget som möjligt. Tillverkningen av cement 

kräver hög energiförbrukning och släpper ut stora mängder koldioxid och därför bör 

cementmängden minimeras i betong. Idag förekommer användning av cement blandad med 

restprodukter som t.ex. flygaska framgångsrikt för att ersätta en viss mängd cementklinker. 

2.3 Ballast i denna studie 
Ballast är en gemensam benämning på bergartsmaterial som används i betong. Ballasten 

benämns i sin tur enligt beteckningar som definieras av kornstorleksgränser. 

Tabell 2.1. Kornstorleksgränser för ballastmaterial enligt Betonghandboken [3] 

Beteckning Kornstorlek, 

mm 

Sten > 8 

Fingrus  ≤ 8 

Sand ≤ 4 

Filler ≤ 0,063 

 

Sten är makadam eller singel, där makadam betecknar krossat material och singel är okrossat 

material med rundade korn. Ballastfraktioner betecknas med en undre, di, och en övre, Di, 

nominell kornstorleksgräns i mm, t.ex. 8-16 mm.  

I detta arbete används krossad 8-16 mm sten från bergtäkten i Enhörna. Denna sten tillhör 

bergarten granit och används för att den har högst flisighetsindex i delfraktionerna 8-10 mm, 

10-12.5 mm och 12.5-16 mm i jämförelse med andra bergtäkter
1
.  

                                                 

1
 I samråd med Hans-Erik Gram på Cementa AB rekommenderades krossballast från Enhörna till denna studie. 
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Konkrossning används för att framställa ballasten i Enhörna. Denna krossteknik ger typiskt 

fraktioner 0-20 mm. Konkrossen roterar och krossar stenarna mot varandra i en passage som 

blir allt snävare tills stenen blivit tillräckligt mald för att kunna falla ned till botten. 

 

Figur 2.1 Kornkross [6] 

Ballast i kornstorlek 0-8 mm består av naturgrus levererad från Jehander. Övrigt material som 

används i fraktioner 2-8 mm kommer från krossat berg från Uppsalatrakten. Stenen från 

Uppsalatrakten är krossat med en käftkross vilket tenderar ge stor mängd flisiga partiklar. 

Eftersom fraktionen 2-8 mm kommer från olika bergtäkter så homogeniseras materialet enligt 

siktkurvan (Figur 5.1) för 0-8 mm naturgrus. 

All ballast tvättas och torkas för att reducera mängden smuts och damm som kan påverka 

mätresultaten.  
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3  

 

Egenskaper hos ballast och betong 

Här förklaras de parametrar som kommer att studeras i detta examensarbete. Syftet med detta 

kapitel är att förtydliga för läsaren vad de olika parametrarna betyder och varför de är viktiga 

att studera.  

3.1 Kornform 
Enligt europastandarder bestäms kornformen hos grov ballast med flisighetsindex (SS-EN 

933-3) eller LT-index (SS-EN 933-4). Flisighet är benämningen på förhållandet mellan bredd 

och tjocklek på ballastkornen. Förhållandet mellan längd och tjocklek benämns i sin tur 

stänglighet. 

 

 

Figur 3.1. Betonghandbokens definition av stänglighet och flisighet. 
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Kantighet är graden av rundning hos kanter och hörn [3]. Kornens flisighet beror inte bara på 

typ av mineral, utan även på val av provfraktion och den typ av kross som använts vid provets 

framställning. Kornformen inverkar negativt på arbetbarheten ju mer avlång och flisig 

kornformen är och ju mer skarpkantiga kornen är [3, p. 194]. 

 

 

Figur 3.2.  Kornets form är avgörande för den mängd cementpasta som krävs för att kornet ska kunna fritt röra 

sig. 

Figur 3.2 ovan visar att flisigare partiklar täcker en mindre yta. Flisiga partiklar kräver således 

mer cementpasta för att helt omslutas och fritt kunna röra sig. Har inte partikeln detta kommer 

den att kollidera med andra partiklar i större utsträckning och arbetbarheten kommer bli 

försämrad. Denna effekt blir påtagligast i turbulent flöde. 

Avlånga stängliga partiklar kan falla igenom en kvadratiskt stansad sikt av mindre storlek. 

Breda flisiga partiklar kan också falla igenom en mindre stansad sikt utan problem. Därför 

måste man se siktstorleken som endast ett sidomått på partikeln [9]. Figur 3.3 illustrerar hur 

stängliga och flisiga partiklar kan falla igenom samma siktstorlek.  

 

Figur 3.3. I vänster figur passerar en stänglig partikel ett kvadratiskt hål, och till höger passerar en flisig partikel 

ett kvadratiskt hål på diagonalen, båda genom samma siktstorlek. 
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3.1.1 Flisighetsindex 

Flisighetsindex är ett mått på kornens flisighet för en angiven ballastfraktion. Det definieras 

för en provfraktion di-Di av den mängd i viktprocent som passerar spaltsikten Di/2 (halva 

kornstorleken på den största kornbredden). Vid bestämning av flisighetsindex enligt SS-EN 

933-3 delas provet upp i delfraktioner (t.ex. 8-10 mm, 10-12.5 mm, 12.5-16 mm) som 

spaltsiktas på spaltbredd Di/2 och den passerande mängden vid denna spaltsikt ger ett 

procentuellt värde på flisiga korn för den delfraktionen.  

Flisighetsindex för varje fraktion di-Di beräknas enligt: 

 

där: 

 är vikten hos varje fraktion di-Di i gram; 

 är vikten hos materialet i varje fraktion di-Di som passerat motsvarande spaltsikt med 

spaltbredden Di/2 i gram. 

Vid beräkning av flisighetsindex för ett prov innehållande flera delfraktioner (t.ex. 8-16 mm) 

kan flisighetsindex beräknas som det viktade medelvärdet av de ingående delfraktionernas 

respektive flisighetsindex. 

Ett prov i:s flisighetsindex beräknas enligt: 

 

där: 

 är summan av vikten hos kornen i var och en av fraktionerna di-Di i gram; 

 är summan av vikterna hos kornen i var och en av fraktionerna som passerat motsvarande 

spaltsiktar med spaltbredden Di /2 i gram. 

Alternativ eller ytterligare analys för en given fraktion är kubicitetsindex som är ett mått på 

andelen kubiska korn och definieras för en provfraktion di-Di av den mängd i viktprocent som 

ligger kvar på spaltsikten di [10]. 

3.1.2 Packningsindex 

Betongens egenskaper (t.ex. hållfasthet) påverkas starkt av hur ballasten packar sig. Bättre 

packning innebär mindre hålrum och mindre cementpasta i betongen. Men för att få en betong 

som är arbetbar och flyter bra kan man inte ha en ballast som packar sig väldigt tätt då detta 

förhindrar flödet. Därför gäller det att proportionera ballasten i enlighet med hålrumsvolymen. 

Genom att tillföra betongen fillermaterial finare än cement kan hålrum vid lös lagring i pastan 

fyllas och betongens arbetbarhet kan förbättras. 
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Partiklarnas flisighet och orientering påverkar packningsgraden. Packning utan vibrering s.k. 

lös packningen ger alltid högre hålrumshalt än packning med vibrering (jämför bilden i mitten 

med bilden till höger i Figur 3.4 nedan).  

 

Figur 3.4. Löst packad icke flisig och flisig ballast (vänster och mitten), flisig ballast med vibrering (höger) 

Vid löst lagrad ballast ger icke flisig sten tätare packning än flisig och hålrummen blir därför 

färre (jämför bilden till vänster med bilden i mitten i Figur 3.4). Packning med vibrering av 

flisig sten ger dock tätare packning än icke flisig (jämför bilden till vänster med bilden längst 

till höger i Figur 3.4). För att få ett jämförbart resultat bestäms således packningsindex enligt 

praxis med med lös lagring [6]. Packningsindex bestäms genom att räkna fram 

skrymdensiteten vid lös lagring för en torr ballastfraktion. Skrymdensiteten, även kallad 

volymvikt, är förhållandet mellan total massa och total volym. Genom att dividera 

skrymdensiteten med korndensiteten bestäms hålrumshalten i volymprocent, det vill säga den 

volymprocent av solida material per volymenhet. 

Skrymdensitet, , vid lös lagring: 

 

där: 

 är vikten hos behållaren och provet, kg; 

 är vikten hos den tomma behållaren, kg; 

V är behållarens volym, liter; 

Packningsgrad, , vid lös lagring; 

 

där  är korndensiteten. 

Hålrumshalten i volymprocent vid lös lagring: 
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3.2 Arbetbarhet 

3.2.1 Allmänt 

Hårdnad betong förväntas uppfylla standarder som tar hänsyn till faktorer som ytbehandling, 

hållfasthet, hållbarhet, krympning och krypning. Dessutom skall dessa faktorer uppfyllas till 

en så låg kostnad som möjligt. För att uppfylla dessa krav måste den färska betongen ha en 

lämplig blandning av cement, ballast och tillsatsmedel med avseende på kvalité och kvantitet. 

Den färska betongen måste kunna blandas och transporteras på olika sätt, flyta ut i formar, 

kompakteras och packas så tätt som möjligt, och ha en slät yta. Därav kommer begreppet 

arbetbarhet, som är ett mått på den mekaniska energi eller arbetsinsats som måste tillföras den 

färska betongen för att den skall packa sig så tätt som möjligt, fylla ut formar och omsluta 

armering eller ingjutningsgods [3].  

Tre egenskaper som innefattas av begreppet arbetbarhet är: 

 Komprimerbarhet, den lätthet med vilken betongen kan komprimeras och 

lufthåligheter avlägsnas; 

 Mobilitet, den lätthet med vilken betongen kan omformas och fås att fylla ut formar 

samt omsluta armeringsstängerna; 

 Stabilitet, Betongmassans sammanhållning under transport, gjutning och bearbetning 

samt strax efter. Vid dålig stabilitet separerar delmaterialen och de tyngre stenarna 

sjunker nedåt, medan vatten och finare partiklar samlas på ytan.[3]  

Betongens arbetbarhet påverkas av: 

 Tiden som gått sedan blandning; 

 Ballastens egenskaper, i synnerhet partikelform och kornstorleksfördelning, porositet, 

ytstruktur; 

 Cementens fysiska och kemiska egenskaper; 

 Flytmedel och ersättare av cement som t.ex. filler; 

 Proportionsfördelning av materialinnehåll i blandningen. [11] 

Beroende på användningsområde har betongen olika krav på arbetbarhet. En påle kräver 

väldigt bra arbetbarhet om den fylls från toppen och det är svårt att vibrera ned betongen i en 

lång påle medan när en platta gjuts är låg arbetbarhet godtagbar då formen är betydligt enklare 

att vibrera [11]. 
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3.2.2 Reologi 

Reologi är läran om materians flöde och deformation och beskriver relationen mellan 

spänning, deformation och tid. För att förstå hur användning av reologiska principer på 

cementbaserade material tillämpas är det enklast att förklara ett materials fysikaliska 

egenskaper. Ett av de viktigaste begreppen inom reologi är viskositet, ett mått på en vätskas 

inre friktion som anger hur lätt- eller trögflytande den är.  

Ett idealt-elastiskt material deformeras enbart vid belastning, och när kraften tas bort 

försvinner deformationen och materialet återgår till sitt tidigare tillstånd. Med andra ord, ett 

material som lyder Hooke’s la . En prisma deformeras av en skjuvningskraft F då den hålls 

kvar av en lika stor motriktad kraft på undersidan. 

 

Figur 3.5. Hooke's lag för ett material som utsätts för skjuvspänning. 

Enli t Hooke’s la  är skjuvspännin  τ proportionell mot deformationen och uttrycks τ = F/A 

= ηγ, där η är en dynamisk viskositetskonstant [Pas]. Denna teori kan implementeras på 

vätskor. Man tänker sig att en prisma som enbart utgörs av vätska utsätts för likadan 

skjuvning som figur 3.5 visar. Detta resulterar i att skjuvningsdeformationen γ inte avtar utan 

fortsätter öka så län e som prisman utsätts för skjuvnin , oavsett storleken på τ. Därför kan 

skjuvspännin steorin för enkla vätskor uttryckas τ = ndγ/dt, där n är en viskositetskoefficient 

Pas. Vätskor som lyder denna teori kallas newtonska vätskor och formeln skrivs istället τ = n  

där  är skjuvningshastigheten [s
-1

]. Exempel på newtonska vätskor är vatten, bensin och 

linolja, se Figur 3.6 nedan. 

Vätskor som inte har newtonska egenskaper kallas icke-newtonska vätskor. Dessa kan 

antingen ha en förtjockande (dilitant) eller förtunnande (tixotropisk) effekt när 

skjuvningshastigheten ökar. Annars tillhör de kategorin viskoplastisk icke-newtonsk vätska 

som även kallas Bingham plastisk vätska. Ett viskoplastiskt material beter sig som en solid 

vid små spänningar men flyter som ett visköst material vid högre spänningar. Färsk betong, 

blod och färg är exempel på Bingham plastiska material. 
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Figur 3.6. Olika reologiska egenskaper för olika material. 

3.2.3 Bingham modellen 

Den reolo iska modell som används i detta arbete är den så kallade ”Bin ham modellen” som 

passar bra för viskoplastiska material likt färsk betong. Betong kräver en minsta nödvändig 

spänning för att irreversibelt deformeras [12]. Över denna spänning, flytgränsspänningen τ0, 

flyter betongen. När betongen väl är satt i rörelse mäts viskositeten som beskriver hur trögt 

betongen flyter. 

Binghams flödesekvation uttrycks 

  för  

  för  

där μ är en konstant som beskriver den plastiska viskositeten. Flödet stannar när 

skjuvspänningen blir lika med eller mindre än flytgränsspänningen. Enheterna för μ 
respektive τ0 är Pas och Pa. 

Flytgränsspänning och plastisk viskositet är nyckelparametrar för att förstå betongens 

flytegenskaper i praktiken, t.ex. när betong pumpas, transporteras och fyller ut formar. Om 

färsk betong inte hade någon flytgränsspänning hade den vid formutfyllning planats ut och 

fått en horisontell yta enbart på grund av gravitation och viskositeten skulle beskriva tiden 

som den behöver för att plana ut. 
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Figur 3.7. Bin ham modellen förutsätter att vätskan flyter efter att τ0 uppnås. 

Bingham modellen används vanligtvis i experimentella mätmetoder med koncentrisk 

cylinderviskometer. Två cylindrar monteras koaxiellt med ett hålrum mellan varandra och den 

yttre (oftast) cylindern roterar med en bestämd hastighet. Den inre cylindern har benägenhet 

att rotera på grund av viskositetens drag som orsakas av Bingham materialet. Vridmomentet 

som krävs för att hindra den inre cylindern från att rotera registreras i förhållande till 

vinkelhastigheten från den yttre roterande cylindern [11]. Relationen mellan vridmoment och 

vinkelhastighet är matematiskt omvandlingsbara till att uttrycka flytgränsspänning, 

hastighetsgradient och plastisk viskositet enligt Bingham modellen.  

När färsk betong är i vilotillstånd, utan att mekanisk energi tillförs, bygger betongen upp en 

inre struktur. Den märkbara (statiska) flytgränsspänningen, , ökar kontinuerligt med tiden 

medan den inre dynamiska flytgränsspänningen (plastiska viskositeten), , som endast är 

kopplad till betongreceptet, inte förändras. Detta innebär att betong, som bygger upp en inre 

struktur ganska snabbt och kan bli mer och mer flytbar när den åter sätts i rörelse, kan kallas 

tixotropisk. Denna reversibla effekt av flytningskaraktär kan anses gälla under kortare 

tidsperioder, inte mer än 30 minuter efter senaste ordentliga blandning. Efter längre tid är 

betongen inte längre reversibel och flödet minskar avsevärt [12].  

3.3 Betongens flöde 

Ur ett strukturmekaniskt perspektiv anses betong vara ett heterogent material och är ännu mer 

så om ballasten separerar vid flöde under gjutningsskedet eller om ballasten sjunker medan 

betongen är i vila. När den färska betongen tillåts flyta kan ballasten vandra med 

flödesriktningen tack vare betongens viskositet. Om betongen flödar längs en yta utan 

blockering kan migreringar av partiklar uppstå av två orsaker; skjuvning och gravitation [13].    
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3.3.1 Flytzoner 

Då betong är ett viskoplastiskt material kan den skjuvas i olika laminära zoner längs en 

horisontell flödesriktning. Zoner där spänningen är lägre än flytgränsspänningen rör sig inte 

betongen, och zoner där spänningen är högre än flytgränsspänningen flyter betongen. Detta 

betyder att ballasten måste röra sig med olika hastighet, och påverkas av olika krafter 

beroende på vilken zon den flödar i. I forskningsarbete [13] förklarar man att det uppstår en 

struktur av tre olika zoner som betongen flödar i. Ett övre plug flow som inte påverkas av 

gravitation, ett mellanliggande sheared zone som skjuvas och utarmas av partiklar ned till det 

nedersta lagret settled particles där partiklarna ackumuleras. Se figur 9 nedan. Tas detta till 

hänsyn är bildanalys (se avsnitt 4.6) beroende av vilken del man studerar eftersom 

partiklarnas mängd och flödesbeteende skiljer sig mellan olika zoner.  

 

Figur 3.8. Betongens flödeszoner. 

3.3.2 Partikelns orientering i flöde  

Partiklarnas orientering i betong är ett mindre utforskat område. Man kan beskriva det med 

förenklade teorimodeller.  

Rörelsen av en ellipsoidiskt utformad partikel i ett linjärt skjuvflöde i en newtonsk vätska har 

studerats av Jeffrey [14]. Hans teori är mer känd som Jeffrey’s orbits och beskriver hur en 

partikel som flödar orienterar sig med perioden T enligt formeln nedan. 

 

Där: 

 står för aspect ratio och är kvoten mellan partikelns längd och diameter; 

 är skjuvningshastigheten. 

Period T beskriver hur en ellipsoid roterar med sin tyngdpunkt i centrum när den flödar. 

Perioden ökar med större aspect ratio eftersom slanka partiklar tillbringar längre tid i riktning 

med flödet. I flödesriktningen utsätts partikeln för mindre vridmoment. [14] 
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Figur 3.9. Ellipsoidens orientering i flöde. 

Som en funktion av tiden kan Jeffreys ellipsoids rotationsvinkel bestämmas enligt: 

 

p är en enhetsvektor parallell mot partikelns symmetriaxel; 

 är vinkeln mellan projektionen av p i xy-planet och y-axeln; 

θ är vinkeln mellan partikelns axel och z-axeln. 

Förutom flödets påverkan på partikelns orientering så påverkas även orienteringen till stor del 

av partikel mot partikel kontakt. Om partiklarna krockar med varandra så påverkar de 

varandras orientering. I studie [15] undersöktes bl.a. hur olika ellipsoider orienterade sig i 

laminärt flöde. Det visade sig att ellipsoider med stänglig form orienterade sig längs flödet 

mer då deras antal ökade. För ellipsoider med flisig form behövdes inte nödvändigtvis större 

antal för att få dem att lägga sig längs med flödet. Det beror förmodligen på deras platta och 

runda form med större tvärsnitt som  ör det svårare att utföra Jeffrey’s orbits nära varandra 

och därför stannar kvar orienterade längs flödet.   

Eftersom partikelorientering i flöde beskrivs i dynamisk form med en period inser man att 

teorin är bättre tillämpbar i längre flödessträckor där partikeln får sin tid att bete sig enligt 

Jeffrey’s teori.  

Denna teori förklarar varför flisiga och stängliga partiklar bör lägga sig längs flödesriktningen 

i en vätska. Man kan även resonera med en av de mest fundamentala naturlagarna att material 

alltid eftersträvar ett tillstånd av lägsta möjliga energinivå. Detta anses rimligt då en stänglig 

eller flisig partikel eftersträvar att orientera sig längs med flödet eftersom den då belastas 

minst från krafter runtomkring.  
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3.4 Hållfasthet 

3.4.1 Allmänt 

Hållfastheten hos betong beror i huvudsak på porositeten som i sin tur är relaterat till 

vattencementtalet, vct. För lågt vct blir ballastens hållfastegenskaper viktigare då brottet allt 

oftare kommer i ballastkornen. Detta sker då hållfastheten hos cementpastan närmar sig den 

hos ballasten, när cementpastan har högre hållfasthet än ballasten sägs den vara överstark och 

brottet sker i ballasten (se höger bilden Figur 3.10).  

 

Figur 3.10. Spricka förbi respektive genom en stenpartikel. 

Vad gäller hur ballastens form och storlek påverkar hållfastheten hos betong tas i 

beräkningsmodellerna endast hänsyn till maximala kornstorleken på ballasten dmax [3, p. 428] 

samt hur de olika fraktionerna är proportionerade. Men ingen hänsyn tas till formen 

(flisigheten) på ballasten och hur ballastkornen har orienterat sig.  

Cementpastan måste bilda en hinna på ytan runt alla enskilda korn för att i det färska 

tillståndet skapa god arbetbarhet samt att binda ihop kornen i det hårdnade tillståndet och 

skapa hög hållfasthet [3, p. 206]. Den totala yta kring ballastkornen som cementpastan måste 

binda omkring benämns den specifika ytan. Vid samma ballast vikt har en en ballast med 

mindre stenar större specifik yta än en ballast med stora stenar. Den specifika ytan ökar även 

då partikelformen övergår från kubisk till flisig. 

Vattenbehovet ökar vid övergång från singel till makadam om man vill bibehålla god 

arbetbarhet. Hållfastheten sjunker med ökat vattenbehov men detta kompenseras delvis av 

bättre vidhäftning mellan makadam och cementpasta än hos singel och cementpasta. 

Makadambetong ger generellt sett högre hållfasthet än singel betong vid samma cementhalt 

och konsistens. [3, p. 321] 

Nedan beskrivs flera fenomen med vilken hållfastheten är beroende av formen på ballasten. 
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3.4.2 Mikrosprickor 

Mikrosprickor mellan ballastkornen och cementpastan existerar även innan betongen har 

blivit belastad. Mikrosprickor orsakas av spänningskoncentrationer vid anslutningen ballast 

och cementpasta på grund av skillnad i deras mekaniska egenskaper (E-moduler och Poissons 

ratio) då betongen krymper [16]. Krympningen uppkommer under den kemiska processen när 

betongen hårdnar och vatten avdunstar. När last appliceras på betongen och uppnår ca 30 

procent av brottgränsspänningen ökar mikrosprickorna i mängd, längd och bredd. När lasten 

närmar sig 70-90% av brottgränsspänningen börjar mikrosprickorna bindas samman och 

kontinuerliga makrosprickor uppstår i cementpastan [16]. 

3.4.3 Väggeffekten 

Svagheter i zonen mellan ballasten och cementpastan där sprickor ofta uppkommer kan 

förklaras med den så kallade ”vä  effekten”. Denna by  er på att de små cementpartiklarna 

blir sämre kompakterade i direkt närhet till de stora ballastkornen än i övriga blandningen 

vilket leder till att hålrummen där blir större och fylls med vatten i stället för cementpartiklar. 

När en liten partikel packas intill en mycket större kan det liknas med att den packas mot en 

vägg. 

 

Figur 3.11 Väggeffekten, hålrummet B är större än hålrummet A 
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3.4.4 ITZ 

Där hålrummen är fler ökar även porositeten och hållfastheten sjunker. Denna svaga zon runt 

ballastkornen kallas ofta ITZ, interfacial transition zone. Väggeffekten är en av effekterna 

som ger upphov till denna zon. ITZ blir större då storleken på ballastkornen ökar. Den totala 

volymen ITZ i en betong ökar med mängden stora partiklar och även med 

medelkornstorleken. Därför kan hållfastheten påverkas negativt av för hög mängd stora 

partiklar [17]. 

 

Figur 3.12. ITZ är den vita ytan omrking partiklarna. 

3.4.5 Överbryggning 

Då vidhäftning mellan ballast och cementpasta är stark kan dragspänningarna i sprickan 

överbryggas från ena sidan sprickan till den andra via ballastkornen vilket gör att sprickan 

förhindras att vidgas. Denna effekt är större för flisigare partiklar än för rundade [18]. 

Effekten de flisiga partiklarna skapar påminner om fibrer i fiberarmerad betong. 

 

Figur 3.13. En flisig partikel förhindrar sprickvidgning vilket ökar hållfastheten. 
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3.4.6 Friktionsökning 

När vidhäftningen är svag och sprickan propagerar runt ballastkornen skapas ytterligare 

friktion när sprickan försöker vidga sig och ballast kornen är flisiga. I och med att ytorna är 

ojämna stöter de i varandra och skapar friktion (Figur 3.14 nedan). Denna effekt är av 

geometriska skäl större för ett flisigt korn än för ett runt, experiment påvisar även detta [18]. 

 

Figur 3.14. Flisiga partiklar skapar större friktion än runda partiklar.  

3.4.7 Spricklängd 

Den energi som går åt när en spricka propagerar genom betongen är proportionell mot 

sprickans längd. Beroende på ballastkornens orientering kommer spricklängden variera 

därefter. En flisig partikel som är orienterad med längden vinkelrät mot sprickriktningen 

kommer leda till att sprickan har längre sträcka att propagera runt ballast kornen.  

 

Figur 3.15. Längre sprickväg för flisig partikel vinkelrät mot sprickriktningen. 
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3.4.8 Flödesteori 

Ballast med mycket flisiga partiklar bör öka hållfastheten hos betongen. Önskvärt vore även 

om de flisiga partiklarna orienterades vinkelrät mot sprickriktningen. Detta borde enligt 

ovanstående resonemang öka böjdraghållfastheten, se avsnitt 3.4.5, 3.4.6 och 3.4.7. Genom att 

låta den färska betongen flyta i en riktning skapas ett laminärt flöde i vilket partiklarna bör 

lägga sig utmed flödesriktningen, se avsnitt 3.3.2. Ett av delmålen med denna uppsats är att 

försöka påvisa denna effekt. 

 

Figur 3.16. Flisiga partiklar som lägger sig med flödet borde öka hållfastheten. 

3.5 Statistisk analys 

Mätdata som tas fram i detta arbete analyseras med hjälp av följande statistiska verktyg. 

Aritmetiskt medelvärde: 

 

 är ett mätpunkt; 

 är antalet mätpunkter i en serie; 

 är mätpunkt nr i.  

Standardavvikelse: 

 

 

 



 

 

EGENSKAPER HOS BALLAST OCH BETONG 

 22 

Linjär regressionsanalys: 

  

 

  

 är lutningen på linjen; 

 är linjens skärning med y-axeln. 

3.6 Hypotes 

Med stöd av ovan presenterade teorier kan hypoteser framföras för de frågeställningar som 

detta arbete behandlar. 

 Arbetbarheten påverkas negativt med ökad flisighet (det vill säga: mindre sättmått, 

större omformningstal, plastiska viskositeten och flytgränsspänningen ökar). 

 Hållfastheten och spricklängd ökar med högre flisighet. 

 Flisiga stenar lägger sig utmed flödesriktningen i L-lådan vilket bidrar till ökad 

böjdraghållfasthet. 
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4  

 

Utförande av ballast- och 

betonganalys  

4.1 Allmänt 

4.1.1 Mätserier 

Arbetet består till stor del av empiriska mätningar. De mätserier som utförs syns nedan. 

Flisighetsindex varieras i tur och ordning för varje delfraktion medan flisighetsindex hålls 

konstant för övriga fraktioner. Varje kryss betyder att minst en blandning görs för denna 

fraktion och flisighetsindex.  

Tabell 4.1 Mätserier för Grundreceptet 

Flisighet 2-8 mm  8-10 mm 10-12.5 mm 12.5-16 mm 

0 % x  x x x 

17 % x  x x x 

50 % x  x x x 

73 % x     

100 % x  x x x 

Tabell 4.2 Mätserier för Filler receptet 

Flisighet 12.5-16 mm 

Filler recept 

0 % x 

17 % x 

50 % x 

100 % x 

Kapitel 
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För varje blandning görs ett antal mätningar på den färska samt hårdnade betongen. I detta 

kapitel förklaras hur dessa mätningar utförs. Beskrivning görs även av de två recepten samt 

hur själva blandandet går till. 

4.1.2 Arbetsgång 

Blandningar utförs i CBI:s blandningscentral i en planblandare vid namn SoRoTo (60 L-33) 

som kan ta upp till 60 liter. Blandningsproceduren är densamma för samtliga blandningar och 

utförs enligt metoden nedan.  

1. Uppvägning av material och kompensation för fukt i samtliga ballastfraktioner. 

2. Blandning av solida material i syfte att homogenisera materialen ca 30 sekunder. 

Därefter öppnas luckan och blandning rörs om runt blandarens kanter med en skopa 

för att få bort finmaterial som fastnat längst kanterna. Ytterligare 30 sekunder 

blandning.  

3. Vatten hälls i, låt blandaren gå ca 1 minut. Därefter öppnas luckan och blandning rörs 

om runt blandarens kanter med en skopa för att få bort finmaterial som fastnat. 

Ytterligare en minut blandning.  

4. Sättmått mäts
2
, om det understiger 200 mm hälls betongen tillbaka i blandaren och 

flytmedel tillsätts. 

5. Blandaren körs minst en minut efter att flytmedel tillsatts. 

6. När sättmått 200 mm uppnåtts utförs även omformningsmätning för att få fram 

omformningstal. Flytgränsspänning och plastisk viskositet mäts i viskometern. 

7. Betongen gjuts sedan i sex kubformar och två prismor. Formarna fylls till hälften och 

vibreras, därefter fylls de helt och vibreras igen. Formarna täcks med plast. 

8. 24 timmar senare avformas provkropparna och placeras i ett rum med 100 % RH. 

9. 28 dagar senare utförs böjdrag på prismorna och tryckprov på kuberna. 

                                                 

2
 190 – 210 mm anses godtagbart. 
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4.2 Ballast 

4.2.1 Proportionering 

För att bestämma mängden av varje delfraktion som ska användas i receptet måste ballasten 

proportioneras. En siktkurva tas fram som beskriver den mängd sten som passerar under varje 

sikt. Vid proportionering används parametrarna finhetsmodulen FM samt maximala 

kornstorleken dmax. Finhetsmodulen är lika med arean ovanför siktkurvan och representerar ett 

värde på hur fint materialet är. Ju finare material desto mindre finhetsmodul. I Sverige 

beräknas finhetsmodulen på så vis att man adderar kvarstannande mängd material 

(kvarstannande mängd anges i procentskala där 100%=1) på standardsiktarna över 0.125, 

0.25, 0.5, 1,2 mm etc., varvid för sikt 0.125 mm endast halva värdet räknas. Finare material 

än 0.125 mm räknas inte med [3].  

Proportioneras receptet enligt standardmetoden utstakad i Betonghandboken fås receptet 

redovisat i Appendix B.1. Här fås att ballast proportionerna skall vara 38 % av fraktionen 8-

16 mm och 62 % av fraktionen 0-8 mm. I detta arbete används dock inte denna fördelning 

som grundrecept utan här används 46 % av 8-16 mm fraktionen och 54 % av 0-8 mm 

fraktionen. Här läggs alltså mer procentuell vikt på de större ballastfraktionerna, detta för att 

framhäva effekten av de flisiga partiklarna hos de större fraktionerna. 

En noggrannare beskrivning av grundreceptet ses i avsnitt 4.3. 

4.2.2 Spaltsiktning 

Efter att ballastmaterialet delas upp i specifika storleksfraktioner med kvadratiskt stansade 

standardsiktar enligt EN 933-2 utförs spaltsiktning enligt EN 933-3. Spaltsiktarna har 

cylindriska stålstänger. Metoden innebär att separera flisiga partiklar från kubiska. Man kan 

utföra spaltsiktning på fraktioner ända ner till 1-2 mm men geometriska egenskaper och 

flisighetsindex mäts enligt europeisk standard för partiklar som endast är större än 4 mm.  

Tabell 4.3. Exempel på delfraktioner och motsvarande spaltbredd hos spaltsiktar 

Fraktion di-Di (mm) Spaltbredd Di/2 hos spaltsikt (mm) 

8-10 5,0 

10-12,5 6,3 

12,5-16 8,0 

4.2.3 Flisighetsindex 

Utförs enligt SS-EN 933-3. Spaltsiktningen är grunden till att få fram flisighetsindex. 
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4.2.4 Packningsindex 

Löst lagrad packningsindex bestäms enligt SS-EN 1097-3. Ett medelvärde av tre tester för 

varje delfraktion tas fram. Tester utförs i en cylinder med volym 5 liter enligt 

standardanvisningar. För ballast fraktioner under 4 mm kan 1 liters cylinder användas. 

4.3 Betongrecept  

4.3.1 Grundrecept 

I arbetet används ett grundrecept så att all mätdata är jämförbar. Recept är taget från ett 

tidigare examensarbete skrivet av Shwan Yousif år 2006 [20] inom samma forskningsprojekt 

på CBI. Detta recept tas i syfte att fortsätta i samma fotspår som Shwan och samla in mer 

jämförbar mätdata. Dock modifieras receptets vattenvikt beroende på ballastens fukthalt. 

Receptet motsvarar en betong med hållfasthetsklass K30, halvflytande med sättmått 150-

200mm. Ballastproportionerna är 46 %  av 8-16 mm och 54 % av 0-8 mm.  

Tabell 4.4. Grundrecept 

Material kg/m
3 

Cement 310,0 

Vatten 210,8 

Sten 8-16 mm 828,0 

Fingrus 0-8 mm  966,3 

Flytmedel
3
 0,780 

Densitet 2316 

 

Beräkning av grundrecept för 20 liter blandning redovisas i Bilaga B. 

 

                                                 

3
 Flytmedelsdosen är 0,25 % av cementvikten vanligtvis. Flytmedel (kallas även plasticerare) som används är en 

polykarboxylat vid namn Glenium 51. Samma flytmedel används för samtliga blandningar och recept. 
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4.3.2 Recept med filler 

Syftet med detta recept är att öka sten mängden men samtidigt behålla en god arbetbarhet och 

få en god sammanhållning vid flytning i L-lådan. Anledningen till varför sten mängden ökas 

är för att försöka framhäva effekten av flisigheten ytterligare och även öka sannolikheten för 

stenpartiklarna att krocka med varandra och lägga sig längs med flödet.  

Genom att tillsätta kalkstensfiller i storleken i storleken 0-1 mm kompenserar detta för den 

ökade sten halten och god arbetbarhet kan bibehållas. 

Receptets Fillerhalt och ballast proportioner bestäms i samråd med professor Björn Lagerblad. 

Ballastproportionerna sätts till 49 % av 8-16 mm och 51 % av 0-8 mm. Filler receptet visas 

nedan. 

Tabell 4.5. Filler recept 

Material kg/m
3 

Cement 316.0 

Vatten 214.8 

Sten 8-16 mm 896.1 

Fingrus 0-8 mm  788.5 

Filler 0-1 mm 152.9 

Flytmedel 0.790 

Densitet 2369 

 

Beräkning av recept med filler för 20 liter blandning redovisas i Bilaga B. 

4.4 Arbetbarhet 

Här beskrivs de metoder som används för att bedöma betongens arbetbarhet. 

4.4.1 Sättmått 

En enkel metod vid fortlöpande kontroll av konsistens. Utförs enligt SS 13 71 21. 

Konsistensklassen för varje uppmätt sättmått ses i Tabell 4.6 nedan. 
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Tabell 4.6 Konsistensklasser för färsk betong enligt svensk standard [3] 

Konsistensklass Sättmått [mm] Omformningstal [Slag] 

Medelstyv S 0-20 - 

Plastisk P 20-50 >60 

Trögflytande T 50-100 30-60 

Lättflytande L 100-150 10-30 

Halvflyt HF 150-200 - 

Fullflyt FF 200-240 - 

4.4.2 Omformningstal 

Anger konsistensmåttet som antal slag i en omformningsmätare. Metoden ger indirekt 

energiåtgången för omformning från konisk form till cylinderform. Utförs enligt SS 13 71 30. 

Konsistensklassen för varje omformningstal sättmått ses i Tabell 4.6. 

4.4.3 Betongviskometer 

Betongens reologiska egenskaper mäts med en viskometer
4
 för att bestämma 

flytgränsspänning och plastisk viskositet, enligt Bingham modellen. Viskometern som 

används är en koncentrisk cylindrisk viskometer vid namn ConTec-4 SCC och fungerar för 

stenstorlek upp till 16 mm.  

4.5 Hållfasthet 

4.5.1 Tryckhållfasthet  

Tryckhållfasthet mäts enligt svensk standard SS-EN 12390-3 i 100 mm
3
 kuber som uppfyller 

kraven i EN 12390-1. Provkroppen belastas till brott i en tryckpress. [19] 

 

 är tryckhållfastheten; 

                                                 

4
 Brukar även kallas för reometer 
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 är tryckkraften från tryckpressen; 

 är kubens tvärsnittsarea som tryckkraften agerar på. 

4.5.2  Böjdraghållfasthet  

Enligt SS-EN 12390-5 i 100x100x400mm
3
 prismor som uppfyller kraven i EN 12390-1. 

Provkroppen ställs på två rullstöd och trycks ovanifrån med en last som fördelas jämt över två 

rullstöd. [19] 

 

där  

 är böjdraghållfastheten; 

 är tryckkraften från pressen fördelad över två rullstöd; 

 är prismans längd; 

 är prismans bredd;  

 är prismans höjd. 

4.5.3 Spricklängd 

Att mäta spricklängden på proverna ger ett indirekt mått på energiåtgången som krävs för att 

böja sönder ett prov.  

För att studera spricklängd så mäts spricklängden på balkarnas samtliga sidor med 

programmet Image-Pro 6.3 som beskrivs under rubriken bildanalys i avsnitt 4.6.2. Figur 4.1 

nedan visar hur balkarna fotograferas med ett referensmått för att sedan mäta med 

programmet sprickornas längd.  



 

 

UTFÖRANDE AV BALLAST- OCH BETONGANALYS 

 30 

 

Figur 4.1. Referensmått på 30 mm används för att definiera en längd på bilden. 

4.6 Flödesanalys 

4.6.1 Flytning i L-låda 

För att studera hur partiklarna orienterar sig när betongen flyter naturligt utan att vibreras 

används en metod som utvecklats på CBI för självkompakterande betong. L-lådan är ett 

enkelt och effektivt sätt att se hur betongen flyter och omsluter armeringsjärn. Men 

användning i detta arbete är för ett annat syfte eftersom det intressanta blir den hårdnade 

betongen för att se hur ballasten har orienterat sig. Betongen hälls i den vertikala delen och 

hålls kvar där med en skjutlucka som blockerar utspridning till den horisontella delen. När 

den vertikala delen fyllts öppnas luckan och betongen kan flyta ut i den horisontella delen av 

sin egentyngd.  

 

Figur 4.2. L-låda. 
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Eftersom betongen som blandats inte är självkompakterande flyter den inte tillräckligt av sin 

egentyngd och därför tillförs mekanisk energi med hjälp av stavar som trycks upp och ned i 

öppningen på den vertikala delen. Sträckan som betongen kan flyta som längs är 700 mm, 

med en bredd på 200 mm. Betongen flyter i en enda riktning horisontellt tills den når kanten 

på lådan. Höjden som betongen fyllt upp i slutet av lådan bör vara minst 100 mm för att 

experimentet skall anses tillfredställande. Betongen lämnas för att hårdna och tas sedan ut ur 

formen. Därefter sågas betongen i två prismor med dimensionerna 100x100x400mm
3
 det vill 

säga samma storlek som de övriga balkarna. Slutligen utförs bildanalys och böjdrag test. 

4.6.2 Bildanalys 

Digital bildanalys är en datoriserad teknik där ett tvådimensionellt pixelfoto analyseras för att 

kvantifiera ballastkornens form, orientering och placering i betongen. Det viktiga är att kunna 

särskilja det studerade objektet från bakgrunden innan analysen görs. Cementpastan och 

ballasten kan ibland ha samma färg och programmet har då svårighet att särskilja dem. Därför 

måste bilden tas med hög kontrast och i ljusrik miljö. Eventuellt kan ballastpartiklar målas 

med penna för att förtydligas. Metoden kräver kunskap och operatörsskicklighet [6]. 

För att kunna särskilja flisiga partiklar från övriga krävs det att man med enkel teori förklarar 

för bildprogrammet olika gränssvärden på kornens ytstruktur. Eftersom bildanalysen görs på 

en tvådimensionell snittad yta kan man aldrig med hundra procent noggrannhet avgöra om en 

partikel är stänglig, kubisk eller flisig.  

Bildbehandlingsprogrammet som används är Image-Pro 6.3. Bilder som studeras för samma 

ändamål fotograferas på ett fixerat avstånd så att sparade kommandon i programmet kan 

återanvändas på alla bilderna. Det studerade området på betongen är lika för samtliga balkar 

för att göra bilderna jämförbara. Detta område kallas enligt avsnitt 3.3 för sheared zone. 

  

Figur 4.3. Fotografi av sågad balk som stelnat efter flytning i L-låda. 

 

Figur 4.4. Fotografiet segmenteras i en rektangulär låda, som används för alla bilder, så att lika stor 

behandlingsyta studeras. 
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Under fliken measurecount/size väljs de parametrar som är intressanta för att definiera vad 

som är flisigt objekt och hur det är orienterat. Angle 0-180 grader anger vinkel mellan 

objektets huvudaxel och den vertikala axeln. Aspect är ett ratio mellan den längsta och 

kortaste axeln av en ellips som representerar ett godtyckligt objekt. En minimiratio på 2.5 

används efter att ha tagit mått på ca 30 stycken flisiga 12.5-16 mm stenar. Diameter anger den 

minsta diametern och väljs till 2.0 mm. Detta är väldigt litet för delfraktion 12.5-16 mm som 

har en minimidiameter på ungefär 6 mm. Men med en mindre diameter fångas fler objekt upp 

och så länge inställningarna är desamma för samtliga bilder är resultat jämförbara mot 

varandra. Programmet räknar hur många objekt det ser som uppfyller de inmatade villkoren. 

De objekt som programmet inte ser kan markeras manuellt.   
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5  

 

Resultat  

Delfraktioner 8-10 mm, 10-12.15 mm, 12.5-16 mm har ungefär samma flisighetsindex, 17%, 

se Tabell 5.3. Detta är stenens flisighetsindex vid leverans och den mätserien blandas direkt 

utan siktning. Detta innebär att för mätserie med flisighet 17% så utförs endast en blandning 

som representerar alla dessa delfraktioner, vilket betyder att de får samma mätpunkt i 

arbetbarhet, reologi och hållfasthet. 

5.1 Ballast 

I detta avsnitt redovisas de resultat som framkommit vid analys av den använda ballasten. 

5.1.1 Korndensitet 

Fraktionen 2-8 mm som inte redovisas tillhör varken naturgrus eller krossten från Enhörna. 

Utan är en homogeniserad blandning av krossten från Uppsala trakten. Homogenisering sker 

enligt siktkurva (Figur 5.1) för 0-8 mm naturgrus så att proportioneringen förblir oförändrad.  

Tabell 5.1. Korndensiteter för samtliga sten fraktioner. 

Ursprung Fraktion, mm Korndensitet, , kg/m
3
 

Naturgrus Jehander 0-8 2,65 

Uppsala 2-8 2,65 

Enhörna 8-16 2,72 

5.1.2 Siktkurva 

Nedan presenteras siktkurvorna för naturgrus 0-8 mm och krossten 8-16 mm. Den passerande 

mängden i viktprocent innebär den mängd sten som faller igenom en siktserie för 0-16 mm. 

Kapitel 

 



 

 

RESULTAT 

 34 

 

Figur 5.1. Siktkurvor för 0-8 mm och 8-16 mm används för att proportionera stenen i betongrecepten. 

5.1.3 Finhetsmodul 

Naturgrus 0-8 mm är ett betydligt finare material än krossten 8-16 mm och har därför än 

mindre finhetsmodulen än krosstenen. 

Tabell 5.2. Finhetsmoduler för naturgrus och krossten från Enhörna. 

Ballast, mm Finhetsmodul 

beteckning 

Finhetsmodul 

värde
 

0-8 FM08 2,93 

8-16 FMg 6,85 

Sammansatt finhetsmodul  

0-16 

 

FM 

 

4,40 
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5.1.4 Flisighetsindex 

Flisighetsindex för stenen har beräknats med hjälp av siktning enligt avsnitt 4.1. 

Tabell 5.3. Flisighetsindex för delfraktioner och hela fraktionen av krossten från Enhörna 

Delfraktion, mm  Spaltbredd, mm FI=100(mi/Ri) % 

12,5-16 8 16 

10-12,5 6,3 17 

8-10 5 17 

6,3-8 4 18 

   FI=100(M2/M1) % 

8-16  17 

5.1.5 Packningsindex 

Nedan redovisas packningsgraden vid lös lagring. Metodiken har utförts i enlighet med 

avsnitt 4.1. 

 

Figur 5.2 Packningsgraden för olika flisigheter för samtliga delfraktioner av krossten.  

Packningsgraden sjunker med ökad flisighet för samtliga delfraktioner. 8-10 mm har lägst 

packningsgrad, ungefär 0.48, för 100 % flisighet. 2-8 mm har klart högst packningsgraden, 

ungefär 0.55, för 0 % flisighet.  
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Intressant att notera är att för 0 % flisighet avviker 2-8 mm fraktionen betydligt mer från de 

övriga fraktionerna än för 100 % flisighet.  

Att 2-8 mm fraktionen packar sig bäst har inte bara att göra med att stenen är mindre och 

därmed fyller ut hålrummen bättre. Utan det har även att göra med att partikelsprånget här är 

större än för övriga fraktioner. Ett större språng innebär mer variation i partikelstorlek och 

mindre partiklar fyller ut hålrummet bland de större, vilket ökar packningsgraden. 

5.2 Arbetbarhet  

Här redovisas de viktigaste resultaten som framkommit vid mätningar av arbetbarheten för 

både grundreceptet och filler receptet, övriga resultat finns att hämta i Appendix C och D. 

5.2.1 Sättmått 

Figur 5.3 nedan visar att sättmåttets variation med flisighetsindex ter sig nästan konstant för 

samtliga fraktionerna. Det håller sig inom intervallet 10-17 cm. 4 av 17 blandningar har ett 

sättmått mellan 15-20 cm och hamnar enligt Tabell 4.6 i konsistensklassen Halvflyt. 13 av 17 

blandningar har ett sättmått mellan 10-15 cm tillhör således konsistensklass Lättflyt
5
.  

 

Figur 5.3 Sättmått utan flytmedel tillsatt gjorda med grundreceptet 

Filler receptets sättmått uppvisar liknande resultat och håller sig inom samma intervall, se 

appendix D.1. 

                                                 

5
 Konsistensklassen Lättflyt är en mer trögflytande betong än Halvflyt oavsett vad namnet antyder 
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Vid mätningarna ökade sättmåttet mängden plasticerare för samtliga fraktionerna, vilket var 

det förväntade resultatet. 

 

Figur 5.4 Plasticerarmängd som behövs för att uppnå sättmått 190-200 mm som funktion av flisighetsindex. 

Mätpunkter representerar grundreceptet.  

Plasticerarmängden för att uppnå sättmått 200 mm ligger inom intervallet 10-20 gram för 

samtliga flisighetsindex och fraktioner. Plasticerarmängden anses enligt mätningarna inte vara 

beroende av flisighetsindex eftersom mängden är i princip konstant oavsett flisighet. Samma 

sak gäller även för filler receptet vilket kan ses i Appendix D. 

5.2.2 Omformningstal 

Samtliga omformningstal gjorda med grundreceptet redovisas nedan. 

 

Figur 5.5 Omformningstal som funktion av flisighetsindex 
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Samtliga omformningstal ligger i huvudsak inom intervallet 10-30 slag vilket gör att de 

hamnar i konsistensklass Lättflyt enligt Tabell 4.6. En mätpunkt ligger under 10 slag och 

tillhör därför konsistensklassen Halvflyt. Samma resultat gäller även för filler receptet i 

Appendix D2. 

Fraktionerna 10-12.5 mm ger konsekvent högre omformningstal än de övriga fraktionerna. 

Detta kan eventuellt härledas till att mätapparaturen byttes ut vid denna mätserie och att den 

nya omformningstalsapparaten levererade mindre mekanisk energi till betongen per slag. 

Omformningstalet ser ut att öka svagt med flisighetsindex för 2-8, 8-10, 10-12.5 mm 

fraktionerna. 12.5-16 mm fraktionen är konstant med flisighetsindex med en dipp vid hundra 

procent.  

Både omformningstalet och sättmåttet delar in mätpunkterna i samma konsistensklasser vilket 

är det förväntade resultatet. Detta tyder på att mätningarna i huvudsak utförts på ett korrekt 

sätt. Omformningstalet ter sig enligt dessa mätningar konstant eller eventuellt ökar svagt med 

flisighetsindex. 

5.3 Reologi  

Den plastiska viskositeten μ och flytgränsspänningen τ0 redovisas i detta avsnitt. En 

regressionslinje har lagts in för varje mätserie med respektive medelvärden och 

standardavvikelser. Dessa resultat redovisas i appendix C för grundrecept och appendix D för 

recept med filler. Regressionslinjerna används för att ta räkna fram μ och τ0 efter tiden 25 

minuter för varje serie. Detta görs för att μ och τ0 skall jämföras vid samma tidpunkt. 

Lutningen på regressionslinjerna presenteras även för att ge en uppfattning om hur den 

plastiska viskositeten och flytgränsspänningen förändras med tiden. Desto brantare lutning 

desto snabbare bygger betongen upp en struktur med tiden. 

Lå a värden för både μ och τ0 betyder att betongens flytegenskaper är bra och bidrar därför 

till en god arbetbarhet. 

Mätserien för ”Filler receptet” presenteras i en enskild graf och plottas mot grundreceptets 

mätserie för 12.5-16 mm. Detta görs för att filler receptet endast har en mätserie på 12.5-16 

mm och inte är jämförbar med andra delfraktioner. Dessutom blir det tydligare för läsaren att 

se skillnaden mellan filler receptet och grundreceptet för delfraktion 12.5-16 mm.  

5.3.1 Plastisk viskositet, μ 

Diagrammen i appendix C.1 presenterar mätvärden för den plastiska viskositeten efter olika 

lång tid sedan vattnet börjat reagera med cementen. Således är medelvärdena av mätserierna 

inte helt jämförbara då betongen bygger upp en struktur med tiden. För att göra jämförelsen 

mellan serierna oberoende av tiden sätts x = 25 minuter in i ekvationerna för de räta linjerna i 

diagrammen i appendix C.1. Därmed fås μ för varje serie vid tidpunkten 25 minuter, se Figur 

5.6 nedan. Varje mätserie har då byggt upp en struktur under lika lång tid, och detta gör 

jämförelsen mer kvalitativ.  
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Figur 5.6 Den plastiska viskositeten μ efter 25 minuter för grundreceptet 

Ur Figur 5.6 kan ses att mätserierna för grundreceptet ligger inom ett ganska begränsat 

intervall ca 30-45 Pas med undantag för 8-10 mm serien som vid 100 % flisighet stiger en 

aning. μ ser varken ut att öka eller minska då flisigheten i blandningarna ökar. Mest 

gynnsamma μ ur arbetbarhetsynpunkt uppvisar de två större fraktionerna för grundreceptet 

12.5-16, 10-12 mm. 

På samma sätt beräknas den plastiska viskositeten efter 25 minuter för filler receptet och 

jämförs med grundreceptet. 

 

Figur 5.7 Fillerrecept mot grundrecept. Plastisk viskositet efter 25 minuter 

Filler receptet har generellt högre μ än grundreceptet vilket troligen har att göra med den 

ökade sten mängden i detta recept på 3 %. Att samtidigt öka filler mängden skulle 

kompensera för denna effekt men detta har inte hänt. Ökad filler mängd skapar även större 

specifik yta vilket orsakar sämre arbetbarhet. Genom att öka sten halten skulle filler receptet 
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framhäva effekten av flisigheten men någon förändring av μ med flisigheten kan inte 

bekräftas för varken grundreceptet eller filler receptet. 

Figur 5.6 och Figur 5.7 presenteras i tabellform nedan där de optimala μ värdena (dvs de 

lägsta) för varje fraktion har markerats.  

Tabell 5.4 Medelvärden av μ från grundreceptet 

 Flisighet [%] 2-8 8-10 10-12.5 12.5-16 

0 37 46 36 33 

17 44 37 37 37 

50 37 43 30 35 

73 40       

100 42 56 37 35 

 

Tabell 5.5 Medelvärden av μ från filler recept jämförs med grundrecept 

Flisighet [%] 12.5-16  Filler 12.5-16 

0 50 33 

17 64 37 

50 53 35 

100 46 35 

 

Om ett recept blandas med avseende på optimal arbetbarhet utifrån de uppmätta värdena på 

den plastiska viskositeten μ i detta arbete skulle för varje delfraktion på ballasten väljas ett 

flisighetsindex lika med de markerade medelvärdena i Tabell 5.4 och Tabell 5.5. 

Ytterligare en jämförelse mellan mätserierna för μ görs med avseende på lutningarna hos 

regressionslinjerna i Appendix C.1. Detta görs för att förtydliga hur μ förändras med tiden och 

möjligen utröna om betongen bygger upp en struktur saktare eller fortare med ökad flisighet. 

Lutningarna för samtliga regressionslinjer i appendix C.1 plottas mot flisighetsindex, 

resultatet syns nedan. 
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Figur 5.8 Betongens uppbyggnad av den plastiska viskositeten med tiden. Den plastiska viskositetens lutning 

som funktion av flisighetsindex för grundrecept. 

Lutningarna för regressionslinjerna pendlar mellan positivt och negativt, ingen regelbunden 

förändring med flisighetsindex kan utläsas. 4 av 17 lutningar är negativa och 13 av 17 är 

positiva. Detta tyder på att μ generellt byggs upp relativt sakta med tiden. Detta är i linje med 

teorin i avsnitt 3.2.3. Ingen konsekvent förändring av strukturuppbyggnadshastigheten kan ses 

då flisighetsindex ökar. 

5.3.2 Flytgränsspänning, τ0  

Med samma metodik som för den plastiska viskositeten så bestäms flytgränsspänningen efter 

25 minuter för samtliga mätserier för att göra jämförelsen mer kvalitativ. 

 

Figur 5.9 Flytgränsspänningen efter 25 minuter för grundreceptet. 
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Samtliga serier förutom 12.5-16 mm uppvisar konstant τ0 då flisigheten förändras och 

samtliga mätserier håller sig inom intervallet 300-700 Pa. 12.5-16 mm fraktionen sjunker för 

100 % flisighet men håller sig ändå inom det utstakade intervallet. Ingen generell förändring 

av τ0 då flisighetsindex ändras kan ses ur Figur 5.9 utan τ0 ter sig i princip konstant. 

Överlag visar den minsta fraktionen 2-8 mm gynnsammast τ0 ur arbetbarhetssynpunkt. 

 

Figur 5.10 Filler recept mot grundrecept. Flytgränsspänningen efter 25 minuter 

Minst gynnsamma τ0 uppvisar filler receptet för alla flisighetsindex med undantag för 50 %. 

Detta beror troligen på den ökade sten halten i detta recept på 3 %. Genom att öka sten halten 

skulle filler receptet framhäva effekten av flisigheten. Den enda tydliga skillnaden är vid 100 

% där filler receptet har nästan 300 Pa högre flytgränsspänning än grundreceptet.  

Figur 5.9 och Figur 5.10 presenteras i tabellform nedan där de optimala τ0 värdena för varje 

fraktion har markerats.  

Tabell 5.6 Samtliga medelvärden av τ0 för grundreceptet 

 

 

 FIisighet [%] 2-8 8-10 10-12.5 12.5-16 

0 290 417 457 633 

17 326 472 472 472 

50 281 416 410 633 

73 280       

100 359 473 485 305 
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Tabell 5.7 Samtliga medelvärden av τ0 för filler receptet 

Flisighet [%] 12.5-16 Filler 

0 673 

17 515 

50 539 

100 573 

 

Om ett recept blandas med avseende på optimal arbetbarhet utifrån de uppmätta värdena på 

flytgränsspänningen τ0 skulle för varje delfraktion på ballasten väljas ett flisighetsindex lika 

med de markerade medelvärdena i Tabell 5.6 och Tabell 5.7.  

Inblandningen av filler ger en tydligare ökning på den plastiska viskositeten i jämförelse med 

flytgränsspänningnen. Filler verkar även ha större effekt på arbetbarheten än kornform. 

Visserligen får man en mer homogen blandning med filler men samtidigt ökar segheten i 

betongmassan, vilket kan konstateras i Figur 5.7. 

För att förtydliga hur τ0 förändras med tiden och se om betongen bygger upp en struktur 

saktare eller fortare med ökad flisighet presenteras lutningarna för samtliga regressionslinjer 

från appendix C.2. 

 

Figur 5.11 Betongens uppbyggnad av flytgränsspänningen med tiden. Flytgränsspänningens lutning som 

funktion av flisighetsindex. 

Lutningarna för regressionslinjerna är alla positiva, ingen regelbunden förändring med 

flisighetsindex kan utläsas. Detta betyder att τ0 generellt byggs upp relativt snabbt med tiden 

vilket stämmer överens med teorin i avsnitt 3.2.3.  Hastigheten med vilket τ0 byggs upp är inte 

linjär då flisighetsindex ökar.  
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5.4 Hållfasthet  

Nedan presenteras resultaten av hållfasthetsmätningarna gjorda enligt asnitt 4.5. Samtliga 

provkroppar är vibrerade med undantag för flytbalkarna som betecknas som ”flöde” i 

diagrammen.  

5.4.1 Tryckhållfasthet 

 

Figur 5.12 Medelvärden av tryckhållfasthet för kuber gjorda med grundreceptet med olika flisighet. 

 

Tabell 5.8 Standardavvikelser för medelvärdena i Figur 5.12 

 Fraktion 0% 17% 50% 73% 100% 

2-8 1,2 0,8 0,9 0,6 1,1 

8-10 2,4 1,6 1,4   1,0 

10-12.5 0,9 1,6 0,4   0,6 

12.5-16 3,2 1,6 2,3   0,8 

 

Ur Figur 5.12 kan ses att tryckhållfastheten inte förändras med flisighetsindex utan ter sig i 

princip konstant och håller sig inom intervallet 33 och 38 MPa för samtliga  flisighetsindex. 

I Bilaga E kan ses att tryckhållfastheten ökar med vikten på kuberna, vilket anses vara ett 

förväntat resultat. 
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Figur 5.13 Medelvärden av tryckhållfasthet av grundreceptet samt filler receptet för fraktionen 12.5-16 mm med 

olika flisighet.  

 

Tabell 5.9 Standardavvikelser för medelvärdena i Figur 5.13 

 Fraktion 0% 17% 50% 100% 

12.5-16 3,2 1,6 2,3 3,4 

12.5-16 

Filler 

0,2 0,5 0,2 0,3 

 

Tryckhållfastheten är i princip identisk för grundreceptet och filler receptet för samtliga 

flisighetsindex. Tryckhållfastheten håller sig inom intervallet 34 och 38 MPa. Från 0% 

flisighet till 100% flisighet har tryckhållfastheten ökat med 10%. Spridningen i mätdata är 

klart högre för grundreceptet än för filler receptet (se Tabell 5.9). 
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5.4.2 Böjdraghållfasthet 

 

Figur 5.14 Medelvärden av böjdraghållfastheten för balkar gjorda med grundreceptet med olika flisighet 

 

Tabell 5.10 Standaravvikelser för medelvärdena i Figur 5.14  

 Fraktion 0% 17% 50% 73% 100% 

2-8 0,03 0,23 0,12 0,09 0,08 

8-10 0,04 0,27 0,09   0,04 

10-12.5 0,10 0,27 0,25   0,16 

12.5-16 0,27 0,27 0,15   0,16 

 

I Figur 5.14 kan ses att för de två största fraktionerna ökar böjdraghållfastheten med 10% när 

flisighetsindex går från 0% till 100%. För de övriga två fraktionerna kan ingen ökning mellan 

0% och 100% flisighetsindex ses utan serierna varierar snarare kring ett konstant värde. 

Flisigheten ser alltså ut att ge större inverkan på böjdraghållfastheten ju större stenarna är. 

Överbryggning och ökad spricklängd kan förklara den ökade hållfastheten med 

flisighetsindex för de två största fraktionerna, se avsnitt 3.4.  

I Bilaga E visas att böjdraghållfastheten ökar med vikten på balkarna. 



 

 

RESULTAT 

 47 

 

Figur 5.15 Medelvärden av böjdraghållfasthet av grundreceptet samt filler receptet med fraktionen 12.5-16 mm 

med olika flisighet 

 

Tabell 5.11 Standardavvikelser för medelvärdena i Figur 5.15 

  0% 17% 50% 100% 

12.5-16 0,27 0,27 0,15 0,12 

12.5-16 

Filler 

0,09 0,33 0,35 0,10 

 

Grundreceptet uppvisar här en tydligare ökning med flisighetsindex än filler receptet. Mellan 

0% och 100% flisighetsindex ökar böjdraghållfastheten med 10% för grundreceptet och 5% 

för filler receptet. Att filler receptet har lägre böjdraghållfasthet än grundreceptet för 12.5-16 

mm fraktionen kan ha och göra med att stenhalten är 3% högre och således ökar ITZ, se 

teoriavsnitt 3.4.   
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Figur 5.16 Jämförelse av böjdraghållfasthet mellan balkar av Filler recept där ena har flödat i en riktning innan 

den stelnat och den andra har vibrerats innan den stelnat. Flisigheten varieras i 12.5-16 mm fraktionen. 

Ur Figur 5.16 kan ses att den betong som har flödat ter sig i princip konstant med 

flisighetsindex.  

Den vibrerade betongen varierar mellan 4 och 4.7 MPa. Punkten med lägst hållfasthet avviker 

från de övriga vibrerade balkarna förmodligen på grund av sin låga vikt, se Figur E.3 i Bilaga 

E. Detta kan förklara den låga hållfastheten för denna mätpunkt. 

Här var förhoppningen att den betong som flödat skulle ha högre böjdraghållfasthet än de som 

vibrerats enligt teorin i avsnitt 3.4, vilket inte bekräftas. En förklaring kan ges från mätdata av 

provkropparnas vikter i Bilaga E, figur E.4. Där syns att de vibrerade balkarna har generellt 

sett högre vikt än flödesbalkarna. Detta är logiskt då vibrering reducerar luftinnehållet i 

betongen och mängden luftporer minskar. Vibrering leder således till högre hållfasthet. Högre 

vikt ger högre hållfasthet. Skulle vikten på balkarna vara densamma skulle kanske 

flödeseffekten fått större inverkan på hållfastheten. 
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5.5 Bildanalys 

Bildanalys har endast utförts på recept med filler som har ballastproportioner 49 % sten och 

51 % grus. Mätserie 12.5-16 mm har endast gjorts för detta recept eftersom de större 

partiklarna anses ge större och tydligare utslag vid bildanalys. 

5.5.1 Partikelorientering 

Resultatet av bildanalysen beskriven i avsnitt 4.5 visas nedan. Figur 5.17 visar antalet flisiga 

partiklar som uppfyller aspect ratio 2.5. Partiklarnas orientering ges i tre intervall 0-70, 70-

110, 110-180 grader. Mellan 70 och 110 grader anses det vara en partikel som ligger vinkelrät 

mot den vertikala axeln och därför ligger den i flödesriktningen. Resultatet visar tydligt att de 

flesta flisiga partiklarna lägger sig i flödesriktningen. 

 

Figur 5.17 Sammanställning av hur stenarna har orienterat sig i betongen, α är här vinkeln mot vertikalen. 

Eftersom de flesta flisiga partiklarna visar sig ligga i flödesriktningen kan man påstå att 

hypotesen om partikelorientering i vätskeflöde verifieras. Den ökade sten mängden i filler 

receptet kan betyda att partiklarna enklare krockar och tvingar varandra till att lägga sig 

snabbt i den korta flödessträckan i L-lådan. 

5.5.2 Spricklängd 

När en spricka går runt stenen är spricklängden märkbart längre än om den går igenom stenen. 

Se figurerna nedan som visar hur sprickorna utvecklas i flytbalkarna.   
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Figur 5.18. Bilder från sidan på prismor. Till vänster en balk med 50 % flisighet där sprickan går igenom stenen. 

Till höger en balk med 100 % flisighet där sprickan går runt stenen.  Se även Figur 3.10 i teori avsnittet. 

 

Samtliga spricklängder mäts och sammanställs i diagrammet nedan. Resultaten är 

medelvärden av spricklängden på alla fyra sidor för samtliga balkar, se appendix F.2 för 

mätdata. 

 

 

Figur 5.19 Sammanställning av spricklängder för filler recept 12.5-16 mm 

Resultaten ovan visar att balkar med vibrerad betong har längre spricklängd än flytbalkarna, 

förutom recepten med 0 % flisighet. Det är även tydligt att spricklängden ökar med flisigheten 

för både flyt- och vibrerade balkar och därför måste det innebära att de flisiga partiklarnas 

orientering och mängd i cementpastan i hög grad påverkar spricklängden. Hypotesen om att 

flisigheten ökar spricklängden kan verifieras. 
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Studerar man balkens brottyta syns att den flisiga stenen har klyvits oftare än den kubiska, se 

figurer nedan. 

 

Figur 5.20. 100 % flisighet. Man ser tydligt att flisig sten har klyvits 

Figur 5.20 visar att större mängden av de flisiga stenarna har gått sönder och alltså har 

sprickan valt den kortare vägen och gått rakt igenom stenen. Eftersom sten har betydligt högre 

hållfasthet än cementpasta betyder det att den flisiga stenen som gått sönder är av svagare 

karaktär. En flisig sten har en mindre tjocklek och därför mindre antal mineraler som sprickan 

behöver ta sig igenom till skillnad från en kubisk som är tjockare och har betydligt fler 

mineraler och därmed försvårar för sprickan att gå igenom stenen. 

 

Figur 5.21 0% flisighet. Kubiskt formad sten har mindre benägenhet att klyvas. 

För 0 % flisig 12.5-16 mm sten visar det sig att stenen går sönder i mindre skala. Sten som är 

kubisk eller rundformad har mindre benägenhet att gå sönder eftersom sprickan har en 
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smidigare väg runt den. Hade den flisiga stenen varit starkare hade sprickan varit tvungen att 

gå runt stenen och böjdraghållfasthet hade visat en tydligare ökning med flisigheten. 

Genom att analysera samtliga flytbalkars brottytor kan man räkna antalet krosstenar som gått 

sönder eller där sprickan gått runtom stenen. Tabellen nedan redovisar resultatet. 

Tabell 5.12. 100 % flisighet indikerar högst andel kluven sten. 

sprickform för balkar, flisighet % 0 17 50 100 

Antal sprickor runt sten 12 12 10 6 

Antal sprickor genom sten 3 3 5 9 

Totalt antal sprickor runt och genom sten 15 15 15 15 

Procentuellt kluven sten % 20 20 33 60 

 

Tabell 5.12 visar att balkar med 100 % flisighet har störst andel kluven sten. 
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6  

 

Slutsats och diskussion 

De huvudsakliga slutsatser som framkommit i detta arbete presenteras och diskuteras nedan. 

Här ska, enligt erhållna resultat, de grundläggande hypoteserna i arbetet (avsnitt 3.6) 

verifieras eller förkastas. Slutligen diskuteras felkällor och förslag på fortsatt studie. 

6.1 Arbetbarhet  

 Sättmått utan tillsatt plasticerare visar ingen signifikant förändring med ökad flisighet. 

 För att uppnå sättmått 200 mm krävs inte mer plasticerarmängd då flisigheten ökar för 

samtliga delfraktioner, endast delfraktioner 2-8 mm och 8-10 mm indikerar svag 

ökning i detta avseende.   

 Omformningstalen ger näst intill konstanta värden med ökad flisighet för samtliga 

fraktioner förutom för delfraktion 2-8 mm som indikerar större omformningstal med 

ökad flisighet. 

 Mätvärden av den plastiska viskositeten indikerar ingen förändring då flisigheten ökar. 

Mätdata håller sig inom ett konstant intervall för samtliga delfraktioner med undantag 

för 8-10 mm fraktionen som indikerar en svag ökning med flisigheten. 

 Mätningarna av flytgränsspänningen håller sig inom ett gemensamt horisontellt 

intervall för samtliga delfraktioner förutom delfraktion 12.5-16 mm som indikerar en 

signifikant minskning för 100 % flisighet. 

 Hypotesen om att partiklarna orienterar sig utmed flödesriktningen kan verifieras.  

 

I de reologiska mätningarna är värden på den plastiska viskositeten mer intressanta för att 

återspegla flisighetens inverkan på arbetbarheten eftersom den plastiska viskositeten ger en 

värdesiffra på hur trögt betongen flyter. Flytgränsspänningen anger den energi som krävs för 

att sätta den färska betongen i rörelse. Den flisiga stenen har visat sig ha goda flytegenskaper 

och indikeras flyta laminärt med flödesriktningen vilket gör att partikeln utsätter 

pastavolymen för mindre friktion och bidrar till god arbetbarheten. Detta har konstaterats för 

Kapitel 
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delfraktionen 12.5-16 mm och kan delvis förklara varför den plastiska viskositeten för de 

grövre delfraktionernas flisiga sten inte ökar. 

  

Flisig sten visar tydligt en sämre packningsgrad än kubisk sten. Men detta betyder 

nödvändigtvis inte en ökning i pastavolym för att den flisiga stenen ska kunna röra sig fritt 

och behålla god arbetbarhet, just på grund av dess gynnsamma flytegenskaper. Flisig sten som 

flyter laminärt behöver alltså inte en större pastavolym än kubisk sten. Hypotesen om att 

arbetbarheten påverkas negativt med ökat flisighetsindex anses därför förkastlig för de grövre 

fraktionerna. För de mindre fraktionerna sker ingen signifikant förändring av arbetbarheten 

med ökad flisighet. Vissa mätdata indikerar dock en svag försämring av arbetbarheten med 

ökad flisighet. Resultatet är således inte entydigt och huruvida hypotesen kan förkastas eller 

inte för de mindre fraktionerna är därmed oklart. Emellertid visar tidigare forskning att 

flisigheten har negativ påverkan på arbetbarheten för de mindre fraktionerna. Slutsatsen blir 

således att flisig sten inte orsakar ogynnsam arbetbarhet för fraktioner större än 8 mm. Därför 

anses att hög halt flisig krossten från Enhörna i fraktionen 8-16 mm inte är ogynnsam för 

betongproduktionen då den ger tillfredställande arbetbarhet. 

6.2 Hållfasthet 

 Tryckhållfasthet visar ingen signifikant förändring med större flisighet för samtliga 

delfraktioner förutom den största fraktionen 12.5-16 mm som uppvisar en ökning i 

detta avseende. 

 Böjdraghållfasthet ökar med flisighet för de största delfraktionerna 12.5-16 mm och 

10-12.5 mm. Böjdraghållfastheten är dock konstant för de mindre fraktionerna.  

 Spricklängd ökar med flisighet men samtidigt har flisig sten en tendens att brytas av i 

större utsträckning än kubisk sten. 

 

Hållfastheten har inte ökat trots att det konstaterats att stenen lagt sig utmed flödesriktningen i 

L-lådan (avsnitt 4.6.1). Effekten kan ha försvagats av att den flisiga stenen visat sig vara 

svagare än den kubiska stenen och haft större tendens att gå sönder, det vill säga sprickan har 

gått genom stenen. Dessutom har betong som enbart tillåts flyta större mängd luftporer än 

vibrerad betong, vilket missgynnar hållfastheten.  

 

Resultaten indikerar på att flisigheten för de större delfraktionerna påverkar hållfastheten mer 

än för de mindre delfraktionerna. Därmed kan hypotesen om att hållfastheten ökar med 

flisighetsindex bekräftas endast för de största delfraktionerna. Varför hållfastheten ökar för de 

grövre fraktionerna och inte de mindre fraktionerna kan bero på att effekterna av 

överbryggning, friktionsökning och spricklängd (avsnitt 3.4) är mer framträdande för flisig 

sten av större storlek. 
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6.3 Felkällor 

6.3.1 Allmänt 

Några av mätmetoderna t.ex. sättmått och omformningstal som nyttjats i detta arbete är 

framtagna för att manuellt snabbt kunna få en uppfattning om konsistensen på den färska 

betongen direkt på byggarbetsplatsen. Resultaten från dessa varierar kraftigt med 

omgivningen omkring vilka de är gjorda, vem som utfört mätningen etc. Högre precision har 

dock reometern och tryckprovnings apparaturen som båda är datoriserade. 

Systematiska fel gör att alla mätvärden blir för stora eller för små och kan komma sig av att 

mätapparaturen inte är ordentligt kalibrerad. I detta arbete används samma reometer och 

tryckprovnings apparatur för samtliga data. Dessa skall vara kalibrerade regelbundet. Om 

mätdata innehåller systematiska fel så är de lika för samtliga data och de blir på så sätt 

fortfarande jämförbara med varandra. 

Flera olika reologiska apparaturer har utvecklats de senaste årtionden men fastän detta är ett 

framsteg i betongforskningen så finns det avvikelser mellan olika betongviskometrar. Olika 

apparater ger samma reologiska klassning av materialen men ger inte samma absolutvärden 

[13]. Därför ska man alltid tolka sina resultat med försiktighet och i relation till just de 

metoder och apparater som används.  

Slumpmässiga fel tillkommer pga. mätapparaturens bristfälliga upplösning. Fel i mätdata ärvs 

således från mätapparaturen. Dessa är stora för de manuella mätningarna, t.ex. upplösningen 

på måttstocken vid mätning av sättmått samt höjdangivelsen på omformningstalsmätaren. 

Mätfel, även kallad den mänskliga faktorn uppkommer av ett inkorrekt utförande, slarv, 

bristande anteckningar och avläsningsfel. Denna typ av fel anses vara av störst karaktär i detta 

arbete.  

Då uppmätta mätpunkter varit extremt avvikande har dessa tagits bort eller gjorts om. Detta 

har ofta gjorts i samband med att tekniken inte fungerat eller blandning blivit för hård för att 

fungera som mätobjekt.  

6.3.2 Ballast 

All ballast som använts i denna studie tvättades och torkades. Tvättningen kan inte påstås ha 

utförts exakt likadant för samtliga delfraktioner. Tiden och mängden vatten som användes för 

att rengöra stenen har varit olika och inte standardiserats. Detta kan påverka betongrecepten i 

och med att stenen har haft olika renhet. 

Siktning har utförts med olika tidsintervall och noggrannhet för samtliga delfraktioner. Detta 

kan påverka ballastens siktkurva och innebära att fraktionerna har olika konfidensintervall. 

Mätserien för 17 % siktades aldrig för att vinna tid och har därför större mängd sten över och 

under 16 mm respektive 8 mm. Siktkurvan är vid leverans inte exakt mellan 8-16 mm. För 

övriga mätserier 0 %, 50 %, och 100 % så siktades delfraktionerna för hand och all sten över 
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respektive under 8-16 mm avlägsnades. Detta kan komma att påverka resultaten för mätserie 

17 % och bör beaktas med försiktighet. 

Packningsindex och flisighetsindex utfördes enligt standardiserad metod, här kan dock mätfel 

uppstå på grund av mänsklig faktor. Till exempel är uppfattningen om när packningscylindern 

är fylld till bredden en fråga om personlig bedömningen. 

6.3.3 Arbetbarhet 

Två olika personer har turats om att utföra mätningarna, förfarandet kan skilja sig en aning 

mellan personerna och kan ha kommit att påverka resultaten. 

Sättmått påverkas av hur snabbt man drar upp sättkonen, hur starkt man stavar ner betongen 

och hur man avläser höjden på linjalen. 

Omformningstalet påverkas av tiden mellan varje slag under mätningen, denna tid har inte 

varit exakt densamma för alla mätningar. Då omformningtals apparaturen byttes för fraktion 

10-12.5 mm så gav detta troligen resultat som inte är jämförbar med andra mätserier 

Flytning av betong i L-låda har inte utförts enligt någon vedertagen standard. Den mekaniska 

energin som tillförts den vertikala delen har inte varit konsekvent. 

6.3.4 Hållfasthet 

Tryck- och böjdragprovning har utförts i samma tryckpressar för samtliga prover av samma 

individ, vilket ger en konsekvent felmarginal på utförandet. Tryckpressen för 

tryckhållfasthetsprovning har ett slumpmässigt fel på 1 MPa . Det sätt provet ställs på sina 

stöd för att provtryckas är en fråga om personlig uppfattning. Felkällorna vid detta förförande 

anses vara små. 

Bildanalys som omfattar fotografering, manuell inmatning av flisiga partiklar i datorprogram, 

mätning av spricklängd har utförts av samma individ, vilket ger en konsekvent felmarginal på 

utförandet. De partiklar programmet inte kunnat se har individen varit tvungen att manuellt 

mata in. Vad som syns av individens öga som flisig partikel är en personlig uppfattning. 

Således bör resultaten av detta förförande beaktas med försiktighet. 

 

 

 



 

 

SLUTSATS OCH DISKUSSION 

 57 

6.4 Fortsatt studie 

Efter arbetets slutförande fås en helhetssyn och man kan reflektera över huruvida vissa 

metoder kunde ha gjorts annorlunda. Det rekommenderas att utföra likadan studie men med 

recept med konstant mängd flytmedel för samtliga delfraktioner för att utesluta den 

osäkerheten som kan påverka resultatet. För att kunna utföra reologiska mätningar på 

betongen måste den ha minst 200 mm i sättmått, därför kan det vara mer lämpligt att använda 

ett recept för självkompakterande betong och mäta utbredningsmått istället för sättmått. En 

självkompakterande betong innehåller mindre mängd sten, vilket kan vara ogynnsamt i syfte 

att framhäva stenens effekt, men skulle samtidigt innebära mindre porositet och uppvisa 

annorlunda resultat i hållfasthet och spricklängd efter flytning i L-låda.  

Eftersom en del flisig sten i filler receptetet visade sig klyvas vid böjbrott är det intressant att 

se hur resultat hade sett ut med starkare sten. Skulle stenen då kunna tvinga sprickan att gå 

runt stenen eller skulle den ändå klyvas, fast med märkbart högre böjdraghållfasthet? 

Det är även intressant att komplettera denna studie med flera mätserier med flisigheter som 

inte gjorts på grund av tidsbrist. Hur ser mätdata ut för till exempel flisighet 30 % eller 75 % 

för krosstenen? Kommer mätdata att följa det mönster som andra flisigheter uppvisar? Detta 

skulle ge ytterligare noggrannhet och styrka de befintliga resultatens trovärdighet. 

Mätserierna bör idealt även göras längre så att den statistiska noggrannheten ökar. 

I jakten på att uppnå god arbetbarhet genom att proportionera ballasten kan en bra start på en 

fortsatt studie vara att använda ett recept där flisigheten anpassas i de olika delfraktionerna 

efter de resultat som erhållits i detta arbete. Det vill säga man bör använda den flisighet som i 

detta arbete givit lägst plastisk viskositet, dessa värden kan ses Tabell 5.4. 
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A  

 

Ballast 

A.1 Finhetsmodul 

Tabell A.1: 

Sikt med fri maskvidd [mm] passerar [%] stannar [%] FMg 

>16 97,7 2,3 6,85 

12,5 63,4 39,0  

10 31,6 70,8  

8,0 8,5 93,8  

6,3 1,7 100,0  

5 0,0 100,0  

4 0,0 100,0  

<4 0,0 100,0  

2 0,0 100,0  

1 0,0 100,0  

0,5 0,0 100,0  

0,25   50,0  

Finhetsmodul för naturgrus fraktion 0-8 mm 
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Tabell A.2: 

Sikt med fri maskvidd [mm] Passerar [%] Stannar [%] FM08 

8 98,2 1,8 2,93 

4 85,5 14,5  

2 71,4 28,6  

1 51,8 48,2  

0,5 32,4 67,6  

0,25 15,4 84,6  

0,125 5,7 47,2  

0,063 2,5    

 

A.2 Flisighetsindex 

Tabell A.3: 

Fraktion spalt 

bredd 

fraktion

svikt, 

Ri 

passerar 

spaltsikt, 

mi 

frakti

onsvik

t, Ri 

passera

r 

spaltsik

t, mi 

fraktions

vikt, Ri 

passerar 

spaltsikt, 

mi 

FI=100(

mi/Ri) 

6,3/8 4 373,1 69,2 355,4 66,3 352,6 63,6 18 

10/12,5 6,3 438,6 68,3 405,2 81,2 461,3 70,8 17 

12,5/16 8 501,2 75,8 528,2 81,8 575,1 96,9 16 

8/10 5 419,9 74,7 406,5 60,9 408,7 74,8 17 

         

    M1=∑(

Ri) 

M2=∑(mi

) 

M1=∑

(Ri) 

M2=∑(

mi) 

M1=∑(Ri

) 

M2=∑(mi

) 

 

    1732,8 288 1695,3 290,2 1797,7 306,1  

FI=100(

M2/M1) 

    17   17   17  
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B  

 

Betongrecept 

B.1  Proportionering enligt Betonghandboken 

Proportioneringsmetoden nedan visar hur receptet bör se ut enligt Betonghandboken för 

ballasten som använts i detta arbete. Receptet som denna proportionering leder fram till har 

inte använts i arbetet. 
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Tabell B.1. Proportioneringsmetod enligt Betonghandboken. 

Formel Beteckning Förklaring Värde Enhet 

  dmax maximala kornstorleken 16 mm 

(34.2:9) korrigeras 

enligt tabell 34.2:4 

y0 passerande mängd på 4 mm 

sikt för den sammansatta 

graderingskurvan 

53,44 volymprocent 

(34.2:10) p08 mängden av fraktion 0-8 

mm av total ballastmängd 

62,30 volymprocent 

  pg mängden av fraktion 8-16 

mm av total ballastmängd 

37,70 volymprocent 

(34.2:11) FM finhetsmodul för 

sammansatt ballast, FM08 

och FMg viktade 

4,40   

(34.2:13) korrigeras 

enligt tabell 34.2:5 

Va,max ballastens gränsvärde 74,56 volymprocent 

enligt tabell 34.2:1, 

korrigeras för 

makadam enligt tabell 

34.2:2 

vct Vattencementtal för 

hållfasthetsklass K30 

0,69   

tabell 34.2:6 vctmin cementpastagränsvärde 0,27   

(34.2:12) Va ballastens volym 67,61 % 

enligt 

proportioneringsexemp

el avsnitt 34.3 

V08 0-8 mm ballastvolym av 

recept 

42,12 % 

enligt 

proportioneringsexemp

el avsnitt 34.3 

Vg 8-16 mm ballastvolym av 

recept 

25,49 % 

(34.2:14) C cementhalt 301 kg/m3 

(34.2:15) W vattenhalt 208 kg/m3 

(34.2:16a) S08 grusmängd 1116 kg/m3 

(34.2:16b) G stenmängd 693 kg/m3 

Ballast proportionerna är 38 % 8-16 mm och 62 % 0-8 mm då proportionering görs enligt betonghandboken. 
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B.2  Grundrecept 20 liter 

 

 

 

 

 

d
1

10
  

Total volym för ett recept motsvarande 20 liter 

glenium51 1.09
kg

d m( )
3

  

mflytmedel 0.0025mcement 0.016kg  

vatten 1
kg

d m( )
3

  cement 3.08
kg

d m( )
3

  

ballast816
2.72kg

d m( )
3

  ballast.08 2.65
kg

d m( )
3

  

mcement 6.2kg  taget från Shwan Yousifs examensarbete 

mballast.08 35.46kg  taget från Shwan Yousifs examensarbete 

mballast.816 mballast.08

ballast816

ballast.08

 36.397kg  

m08.medfukt mballast.08 0.545 19.326kg  

fukthalt08 1.004  

m08 m08.medfukt fukthalt08 19.403kg  

m816 mballast.8160.455 16.56kg  

mfukt m08 m08.medfukt 0.077kg  fuktvikt på 0-8 grus 11 januari 2013 

0.25 procent av cementvikt 

vtot

mcement

cement

mvatten

vatten


m08

ballast.08


m816

ballast816


mflytmedel

glenium51

 20L  

mvatten 4216g mfukt 4.139kg  

antag 0% fukt på 8-16 ballast i hinkar som stått, 
annars räkna fram den! mha mikrougn och 
viktskillnad! 

g
kg

1000
1 10

3
 kg
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B.3  Recept med filler 20 liter 

 
g

kg

1000
1 10

3
 kg  d

1

10
  

glenium51 1.09
kg

d m( )
3

  
vatten 1

kg

d m( )
3

  cement 3.08
kg

d m( )
3

  

ballast816
2.72kg

d m( )
3

  ballast.08 2.65
kg

d m( )
3

  filler01 2.81
kg

d m( )
3

  

mcement 6.2kg  taget från Shwan Yousifs examensarbete 

mballast.08 35.46kg  taget från Shwan Yousifs examensarbete 

mballast.816 mballast.08

ballast816

ballast.08

 36.397kg  

m08.utanfukt mballast.08 0.545 19.326kg  

fukthalt08 1.004  

m08 m08.utanfukt fukthalt08 19.403kg  antag 0% fukt på 8-16 ballast i hinkar som stått, 

annars räkna fram den! mha mikrougn och 

viktskillnad! 
m816 mballast.8160.455 16.56kg  

mfukt m08 m08.utanfukt 0.077kg  fuktvikt på 0-8 sand 11 januari 2013 

mvatten 4216g mfukt 4.139kg  

kompensera 08 sand med 3kg filler. 3kg 

filler bestäms i samråd med Björn 

Lagerblad 

mfiller01 3kg  

m08.utanfiller m08 mfiller01 16.403kg  

mballast m08.utanfukt m816 35.886kg  

OBS! detta värde mättes på 0-8 naturballast den 21 februari 

2013 
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halt816

m816

mballast

0.461  antag 0.25 % av cementvikt flytmedel 

mflytmedel 0.0025mcement 0.016kg  
halt08

m08

mballast

0.541  

NY proportionering - ÖKAD STENMÄNGD, 49 % sten, 51 % grus 

mny816 mballast 0.49 17.584kg  
Förhållande 49 % sten, 51 % grus bestäms i 

samråd 

med Björn Lagerblad 

mny08 mballast 0.51 18.302kg  

ta bort fillervikt från ny08 med hänsyn till konstant volymmängd: 

mutanfiller.08 ballast.08

mny08

ballast.08

mfiller01

filler01










 15.473kg  

Total volym för ett recept 

vtot

mcement

cement

mvatten

vatten


mutanfiller.08

ballast.08


mny816

ballast816


mfiller01

filler01


mflytmedel

glenium51

 20L  

kontrollera volymmängd oförändrad för fraktion 0-8 mm: 

mny08

ballast.08

6.906L  

mfiller01

filler01

mutanfiller.08

ballast.08

 6.906L  ok 
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Arbetbarhet grundrecept 

C.1 Plastisk viskositet 

I detta avsnitt presenteras figurer med den plastiska viskositet som funktion av tiden för 

respektive flisighet. Samtliga mätdata är gjort med grundreceptet. Under varje figur finns 

även tabeller med tillhörande medelvärde och standardavvikelse. En mer övergripande 

sammanställning av resultaten från dessa data finns i Figur 5.6 

 

Figur C. 1 Plastisk viskositet μ som funktion av tiden vid 0 % flisighet 

 

Tabell C. 1 Medelvärden av data från Figur C. 2 med respektive standardavvikelse 

 2-8 8-10 10-12.5 12.5-16 

 37 45 36 31 

σ  4 3 3 4 

Appendix 



Appendix C.  

69 

 

 

Mätserierna för 0 % flisighet ligger nära intill varandra förutom 8-10 mm fraktionen som är 

aningen högre. Spridningen i medelvärdena ligger omkring 2-4 Pas för samtliga serier. 

 

Figur C. 2 Plastisk viskositet μ som funktion av tiden vid 17 % flisighet 

 

Tabell C. 2 Medelvärden av data från Figur C. 2 med respektive standardavvikelse 

 2-8  8-10 10-12.5 12.5-16 

  45 38 38 38 

σ  4 6 6 6 

 

Fraktionerna 8-10,10-12.5, 12.5-16 mm har lägst μ och bidrar därför positivast till 

arbetbarheten.  De har samma μ för att originalsammansättningen på ballasten har 

flisighetsindex 17 %, receptet för dessa tre fraktionerna blir på så sätt identiska. Serien för 2-8 

mm fraktionen ligger strax över de tre identiska serierna.  
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Figur C. 3 Plastisk viskositet μ som funktion av tiden vid 50 % flisighet 

 

Tabell C. 3 Medelvärden av data från Figur C. 4 med respektive standardavvikelse 

 2-8  8-10 10-12.5 12.5-16 

  37 42 32 39 

σ  6 4 5 5 

 

Lägst μ har här 10-12.5 mm fraktionen. De övriga serierna ur grundreceptet ligger i samma 

region med medelvärde mellan 37-42 Pas.  
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Figur C. 4 Plastisk viskositet μ som funktion av tiden vid 73 % flisighet. Endast en mätserie gjord för denna 

flisighet. 

 

Tabell C. 4 Medelvärden av data från Figur C. 4 med respektive standardavvikelse 

 2-8  

  39 

σ  4 

 

På grund av överskott på tid gjordes även en mätning på fraktionen 2-8 mm med 73 % 

flisighet. Resultatet blev mätpunkter i intervallet 30-45 Pas och en lutning på 0.46 Pas/s, dvs i 

linje med övriga mätserier. 
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Figur C. 5 Plastisk viskositet μ som funktion av tiden vid 100 % flisighet 

 

Tabell C. 5 Medelvärden av data från Figur C. 5 med respektive standardavvikelse 

 2-8  8-10 10-12.5 12.5-16 

  42 56 39 36 

σ  1 5 2 3 

 

Serierna ligger inom samma region förutom 8-10 mm fraktionen som är klart högst med ett 

medelvärde på 56 Pas.  

Mätserierna för 100 % flisighet har lägst standardavvikelser i jämförelse med tidigare serier. 
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C.2 Flytgränsspänning 

I detta avsnitt presenteras figurer med flytgränsspänningen i funktion av tiden för respektive 

flisighet. Under varje figur finns även tabeller med tillhörande medelvärde och 

standardavvikelse. En mer övergripande sammanställning av diagrammen nedan kan ses i 

Figur 5.9 

 
Figur C. 6 Flytgränsspänning τ0 som funktion av tiden vid 0 % flisighet 

 

Tabell C. 6 Medelvärden av data från Figur C.6 med respektive standardavvikelse 

 2-8  8-10 10-12.5 12.5-16 

0  274 434 451 603 

σ  36 25 38 55 

 

Mätserien gjord med flisighetsindex 0 % i den lägsta fraktionen (2-8 mm ) kan ses ha lägst τ0 

och sedan ökar τ0 i tur och ordningen med ökad fraktions storlek.  . Spridningen i 

medelvärdena för τ0 ligger på 10 % eller lägre, ungefär detsamma som för den plastiska 

viskositeten μ. 
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Figur C. 6 Flyt ränsspännin  τ0 som funktion av tiden vid 17 % flisighet 

 

Tabell C. 7 Medelvärden av data från Figur C.7 med respektive standardavvikelse 

 2-8  8-10 10-12.5 12.5-16 

0 328 458 458 458 

σ  25 34 34 34 

 

Lägst τ0 har här den minsta fraktionen 2-8 mm. De övriga serierna är identiska och har ett 

medelvärde på 458 Pa. De är identiska för att originalsammansättningen på ballasten har 

flisighetsindex 17 %, receptet för dessa tre fraktionerna blir på så sätt identiska. 
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Figur C. 8 Flytgränsspänning τ0 som funktion av tiden vid 50 % flisighet 

 

Tabell C. 8 Medelvärden av data från Figur C.8 med respektive standardavvikelse 

 2-8  8-10 10-12.5 12.5-16 

0  282 473 417 653 

σ  63 63 34 34 

 

Även för flisighetsindex 50 % är 2-8 mm fraktionen den som ger lägst τ0.  
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Figur C. 7 Flytgränsspänning τ0 som funktion av tiden vid 73 % flisighet 

 

Tabell C. 9 Medelvärden av data från Figur C. 8 med respektive standardavvikelse 

 2-8  

0  276 

σ  23 

 

På grund av överskott på tid gjordes även en mätning på fraktionen 2-8 mm med 73 % 

flisighet. Resultatet blev mätpunkter i intervallet 250-300 Pas och en lutning på 2,18 Pas/s, 

dvs. i linje med övriga mätserier. 
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Figur C. 9 Flytgränsspänning τ0 som funktion av tiden vid 100 % flisighet 

 

Tabell C. 10 Medelvärden av data från Figur C. 10 med respektive standardavvikelse 

 2-8  8-10 10-12.5 12.5-16 

0  358 512 502 325 

σ  23 55 47 15 

 

Här ligger lite förvånande 12.5-16 mm fraktionen lägst τ0 tätt följt av 2-8 mm fraktionen. 
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Arbetbarhet filler recept 

I detta avsnitt redovisas mätdata för arbetbarheten hos filler receptet. Dessa plottas med 

motsvarande mätdata för grundreceptet i samma fraktion (12.5-16 mm). Detta görs för att 

kunna jämföra de två recepten med varandra.  

D.1 Sättmått 

 

Figur D. 1 Sättmått vid 0 g flytmedel tillsatt för olika flisighet 
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Figur D. 2 Mängd flytmedel för att uppnå sättmått 190-200 cm för olika flisighet 

D.2 Omformningstal 

 

Figur D. 3 Omformningstal för olika flisighet 
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D.3 Plastisk viskositet 

I detta avsnitt presenteras figurer med den plastiska viskositeten som funktion av tiden för 

respektive flisighet. Under varje figur finns även tabeller med tillhörande medelvärde och 

standardavvikelse. En mer övergripande sammanställning av resultaten i diagrammen nedan 

finns i Figur 5.7. 

 
Figur D. 4 Plastisk viskositet μ som funktion av tiden vid 0 % flisighet 

 

Tabell D. 1 Medelvärden av data från Figur D. 4 med respektive standardavvikelse 

 12.5-16  

Filler 

12.5-16 

  49 31 

σ  2 4 

 

12.5-16 mm serien med filler receptet ligger högst med ett medelvärde på 49 Pas. Filler 

receptet är således sämre än grundreceptet ur arbetbarhets perspektiv för flisighetsindex 0 %.  
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Figur D. 5 Plastisk viskositet μ som funktion av tiden vid 17 % flisighet 

 

Tabell D. 2 Medelvärden av data från Figur D. 5 med respektive standardavvikelse 

 12.5-16  

Filler 

12.5-16 

  59 38 

σ  3 6 

 

Högst μ uppvisar serien med filler receptet. Förutom att detta recept innehåller högre sten halt 

så kan detta bero på att mätpunkterna för denna serie är alla gjorda mellan trettio och 

fyrtiofem minuter, dvs. lite senare serien för grundreceptet, betongen har då hunnit bygga upp 

en struktur under längre tid och har därför av naturliga skäl fått sämre arbetbarhet. Att 

mätningarna kommit igång senare för denna serie beror på tekniska problem med 

viskometern. 

 



Appendix D.  

 

 
Figur D. 6 Plastisk viskositet μ som funktion av tiden vid 50 % flisighet 

 

Tabell D. 3 Medelvärden av data från Figur D. 6 med respektive standardavvikelse 

 12.5-16  

Filler 

12.5-16 

  52 39 

σ  3 5 

 

Även här kan ses att filler receptet ger högst μ med ett medelvärde på 52 Pas. 
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Figur D. 7 Plastisk viskositet μ som funktion av tiden vid 100 % flisighet 

 

Tabell D. 4 Medelvärden av data från Figur D. 5 med respektive standardavvikelse 

 12.5-16  

Filler 

12.5-16 

  47 36 

σ  5 3 
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D.4 Flytgränsspänning 

I detta avsnitt presenteras mätdata med flytgränsspänningen som funktion av tiden för 

respektive flisighet. Under varje figur finns även tabeller med tillhörande medelvärde och 

standardavvikelse. En sammanställning av resultaten i diagrammen nedan finns i Figur 5.10. 

 
Figur D. 8 Flytgränsspänning τ0 som funktion av tiden vid 0 % flisighet 

 

Tabell D. 5 Medelvärden av data från Figur D. 8 med respektive standardavvikelse 

 12.5-16  

Filler 

12.5-16 

  657 603 

σ  25 55 
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Figur D. 9 Flytgränsspänning τ0 som funktion av tiden vid 17 % flisighet 

 

Tabell D. 6 Medelvärden av data från Figur D. 9 med respektive standardavvikelse 

 12.5-16  

Filler 

12.5-16 

  678 458 

σ  49 34 
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 Figur D. 10 Flytgränsspänning τ0 som funktion av tiden vid 50 % flisighet 

 

Tabell D. 7 Medelvärden av data från Figur D. 60 med respektive standardavvikelse 

 12.5-16  

Filler 

12.5-16 

  566 653 

σ  49 34 
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Figur D. 11 Flytgränsspänning τ0 som funktion av tiden vid 100 % flisighet 

 

Tabell D. 8 Medelvärden av data från Figur D. 11 med respektive standardavvikelse 

 12.5-16  

Filler 

12.5-16 

  573 325 

σ  21 15 

 

Störst skillnad i flytgränsspänning mellan filler receptet och grundreceptet ses i denna 

mätserie för 100% flisighet. Medelvärdena skiljer sig med 248 Pa. 



Appendix E.  

 

Appendix 

 

E  

 

Hållfasthet 

E.1 Tryckhållfasthet 

 

Figur E. 1 Tryckhållfasthet för samtliga balkar som funktion av vikten för grundreceptet. 

Ur Figur E. 1 kan ses att tryckhållfastheten ökar med vikten på kuberna. 
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E.2 Böjdraghållfasthet 

 

Figur E. 2 Böjdraghållfasthet för samtliga balkar som funktion av vikten för grundreceptet. 

Ur E.2 kan ses att böjdraghållfastheten ökar med vikten på balkarna 

 

 

Figur E. 3 Böjdraghållfastheten som funktion av vikten för 12.5-16 mm fraktionen. Här jämförs balkar i filler 

receptet som flödat i en riktning innan de stelnat och balkar som vibrerats innan de stelnat. 



Appendix F.  

 

F  

 

Bildanalys 

F.1  Orientering av flisiga partiklar 12.5-16 mm 

filler recept 

Nedan presenteras figurer med mätpunkter som representerar partiklarnas orientering. 

Samtliga partiklar har minsta aspect ratio 2.5, vilket var ett villkor i bildanalysen.  

 

Figur F. 1. Vinkelgrad för balk med 0 % flisighet i fraktion 12.5-16 mm 

Appendix 



Appendix F.  

91 

 

 

Figur F. 2. Vinkelgrad för balk med 17 % flisighet i fraktion 12.5-16 mm 

 

Figur F. 3. Vinkelgrad för balk med 50 % flisighet i fraktion 12.5-16 mm 
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Figur F. 4. Vinkelgrad för balk med 100 % flisighet i fraktion 12.5-16 mm 
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F.2 Spricklängder 

Totalt gjordes två flytbalkar och en vibrerad balk för varje flisighet. Tabellen nedan visar 

spricklängden i mm på varje sida av balken och sedan medelvärdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flisighet % 100 50 17 0 

Flytbalkar 1 2 1 2 1 2 1 2 

3483 under 97,6 97,4 98,8 105,2 98,2 98,4 99,4 109,6 

3484 sida 111,5 114,4 108,8 108,0 102,5 113,5 101,4 111,0 

3487 ovan 113,1 114,2 98,4 101,3 94,4 93,2 91,1 99,0 

3488 sida 119,0 108,3 110,6 110,5 109,3 115,9 114,4 116,1 

               

Medelvärde 110,3 108,6 104,1 106,2 101,1 105,2 101,6 108,9 

Medelvärde 109,4 105,2 103,2 105,2 

         

Flisighet % 100  50  17  0  

Vibrerade balkar 1  1  1  1  

3489 sida 114,2   105,6   101,0   102,1  

3490 ovan 108,4   101,4   102,0  102,1  

3491 sida 110,7   111,9   104,2  103,6  

3492 under 113,1   109,3   115,0  108,0  

               

Medelvärde  111,6   107,0   105,6   103,9  
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Bilder av mätinstrument 

 

 

 

 

 

 

Vibrationsapparatur  Kubiskt stansade siktar 

  

    

        

 

 

Spaltsiktar   Cylindrisk behållare för mätning av packningsindex 

 

 

 

 

 

 

 

Omformningstalsmätare  Sättkon 
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Viskometer ConTec   L-låda   
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