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Förord 
Detta  examensarbete  utgör  den  avslutande  delen  på  min  civilingenjörsutbildning. 
Examensarbetet  är  utfört  på  uppdrag  av  NCC  Construction  och  idén  till  ämnesval 
kommer från Carl‐Olof Åkermo. Till alla på NCC:s underjordsentreprenad som hjälp till 
och stöttat mig under arbetets gång riktas ett stort tack. 
 
Under  arbetets  gång  har många  personer  hos  flera  företag  bidragit med  sin  praktiska 
kunskap  inom  sprutbetongförstärkning. Hos Kiruna Grus‐ och  stenförädling  (KGS) har 
Ronny,  Anders  och  Kjell  förklarat  hur  en  betongstation  fungerar  och  hur  betongen 
tillverkas. Vid sprutningen av betongen har Kenneth, Niclas och Christoffer varit till stor 
hjälp och förklarat hur sprutningen går till och vilka problem som kan uppstå. 
 
Hos LKAB har Patrik Nilsson, Torbjörn Nilsson och Bert Johansson varit till stor hjälp vid 
utförande av provtagningar för tryckhållfasthet. Tomas Savilaahti och Lars Malmgren har 
med  sin  mångåriga  erfarenhet  ställt  upp  och  svarat  på  mina  funderingar  kring 
bergförstärkning. 
 
Professor  Erling  Nordlund  vid  LTU  har  som  handledare  läst  och  diskuterat  detta 
examensarbete under arbetets gång, detta har varit till stor hjälp. 
 
Sist vill jag tacka min familj, Ulrika, Alexandra och Charlie som ställt upp för mig under 
hela våren. Utan er hade detta inte gått att genomföra. 
 
 
 
Per Vedin 
 
 
Luleå den 16 juni 2006. 
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Sammanfattning 
NCC Construction Sverige AB har i uppdrag att driva ort i LKAB:s gruva i Malmberget. 
Ortdrivningen omfattar år 2006 cirka 8200 meter ort vilket innebär att 135 000 m2 bergyta 
ska  förstärkas med  sprutbetong.  KGS  anlitas  som  underentreprenör  för  utförande  av 
sprutbetongförstärkning.  
 
Sprutbetong som bergförstärkning är en viktig del i salvcykeln eftersom den tillsammans 
med  bergbultning  utgör  ett  skydd  för  fortsatt  drivning  och  permanent  skydd  vid 
utnyttjande  av  den  färdiga  anläggningen.  Rapporten  beskriver 
sprutbetongförstärkningens  verkningssätt  och  viktiga  mekaniska  egenskaper. 
Tillverkningskedjan  vid  sprutbetongförstärkning har  studerats  och  en diskussion  kring 
möjliga förbättringar som kan utföras läggs fram. 
 
Från  tidigare utförda prov och de prov som utförts  i detta arbete kan konstateras att en 
betydligt  bättre  förstärkning  erhålls  med  den  alkalifria  acceleratorn  jämfört  med 
natriumsilikat.  Bland  några  fördelar med  den  alkalifria  acceleratorn  kan  bl.a.  nämnas 
minskade  spillmängder,  högre  hållfasthet,  snabbare  hållfasthetstillväxt  och  bättre 
arbetsmiljö. 
 
Ballasten  som  används  vid  tillverkningen  av  betongen  skulle  kunna  studeras  mer 
ingående för att säkerställa att den är lämplig som ballast till sprutbetong. Prov som bör 
utföras på denna är tunnslip och en kontinuerlig insamling av material för att avgöra hur 
jämn kvalité  som erhålls på det krossade materialet. Detta är viktigt vid optimering av 
blandningsrecept. Vid tillverkningen bör man även arbeta för att sänka vct‐talet. Ett lägre 
vct skulle resultera i en högre hållfasthet hos betongen, minskad åtgång av accelerator och 
en snabbare hållfasthetstillväxt. 
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Abstract 
NCC  Construction  Sweden  AB  have  the  task  to  build  drifts  at  LKAB:s  mine  in 
Malmberget. The extent of  the drifting  the year 2006  is about 8200 meters which means 
that about 135 000 m2  is  to be reinforced with sprayed concrete. KGS  (Kiruna Grus‐ och 
Stenförädling) is hired as subcontractor to carry out the sprayed concrete work. 
 
Sprayed concrete as rock re‐inforcement is a vital part of the drill and blast cycle since that 
along with rock bolting form the protection needed in order to continue drifting, and as 
permanent protection for the completed facility. The paper describes the sprayed concrete 
modes of action and its important mechanical features. The order of production has been 
studied and possible improvements are put forward.  
 
Tests preformed both previously and ones made for this paper shows that a significantly 
better  reinforcement  is  achieved with  the  alkali‐free  accelerator  compared  to  sodium‐
silicate.    Among  the  advantages  that  comes with  the  alkali‐free  accelerator  is  among 
others:  reduced  rebound,  higher  strengths,  faster  strength  development  and  a  better 
working environment.  
 
The  ballast  that  is used  for making  the  concrete  could  be  studied more  thoroughly  to 
ensure that it is suitable for sprayed‐concrete. Testing that should be made is petrographic 
analysis and a continued gathering of materials to decide the how even the quality of the 
crushed  material  is.  This  is  important  in  order  to  optimize  the  concrete  mixture.  In 
production it is needed to strive for a reduction of the water‐cement ratio. A lower water‐
cement  ratio would  lead  to  a  higher  strength  of  the  concrete,  reduced  the  amount  of 
accelerator and a faster strength development. 
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Beteckningar & definitioner 
 
 
Sprutbetong    Betong som appliceras  pneumatiskt från ett munstycke på 

plats för att bilda en tät homogen massa. 
     
Färsk sprutbetong    Betong innan tillstyvnad. 
     
Ung sprutbetong    Betong med en ålder ≤ 24 h. 
     
Tunnslip    En 0,02‐0,03 mm tjock skiva av en bergart limmad mot en 

tunn glasskiva som möjliggör studier av den mineralogiska 
sammansättningen. 

     
Vebe‐mätare    Mätning av betongkonsistens. Tiden för omformning från 

en kon till en cylinder. Mäts i sekunder. 
     
Återslag    Det material som vid sprutning av sprutbetong studsar 

tillbaka. 
     
Sättmått    Mätning av betongkonsistens. Hopsjunkningen av en kon 

vid avlyftning av formen. Mäts i millimeter. 
     
Vattencementtal    Förhållandet mellan cement och vatten i en betongblandning 
     
Sprutskugga    Hålrum mellan bergyta och sprutad betong. 
     
Ekvivalent vattencementtal    Vattencemental där hänsyn tas till mängden 

tillsattsmaterial såsom microsilica. 
     
Ort    Gruvgång under jord som varken börjar eller mynnar i 

dagen. 
     
Framdrift    Driven längd ort per tidsenhet. T.ex. meter/vecka. 
     
Påslag    Om mer än ett lass sprutbetong appliceras på samma plats 

benämns de olika lassen påslag 1, påslag 2 o.s.v. Detta görs 
om förstärkningens tjocklek behöver ökas. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
LKAB:s underjordsgruva i Malmberget består av ett tjugotal malmkroppar varav tio bryts 
idag,  Figur  1.1. Malmkropparna  består  i  huvudsak  av magnetit men  några  består  av 
hematit.  Idag  bryts  malmen  med  brytningsmetoden  storskalig  skivrasbrytning.  I 
Malmbergsgruvan  finns  idag  flera  huvudnivåer  där  den  senaste  är  M1000.  För  att 
framtida brytning ska kunna ske effektivt har en ny huvudnivå planerats och kommer att 
ligga på nivå 1250. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1.1. LKAB:s underjordsgruva i Malmberget. 
 
För att möjliggöra brytning och transporter under jord krävs orter. Drivningen av dessa är 
mycket omfattande och LKAB har under många år anlitat entreprenörer för delar av detta 
arbete. NCC Construction AB  har  under  de  senaste  åren  utfört  detta  arbete  åt  LKAB. 
Under 2005 har drivningen omfattat ca 3200 meter och under 2006 kommer ca 8200 meter 
att drivas.  
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Generalentreprenaden  som  utförs  under  2006  bedrivs  i  partnering. Att  genomföra  ett 
projekt i partneringform innebär att ett nära samarbete upprätthålls mellan beställare och 
entreprenör  samt  underentreprenörer.  Syftet med  detta  är  att  snabbt  lösa  uppkomna 
problem och tvister samt verka för att på alla nivåer effektivisera produktionen och på så 
sätt minska  byggtider  och  byggkostnader.  Partnering  bygger  ofta  på  incitamentsavtal 
vilket  innebär  att  entreprenören  får  en  bonus  om  arbetet  blir  klart  i  förtid  eller  om 
kostnaderna för projektet underskrids. Vid förlängning av byggtiden eller överskridande 
av kostnaderna delas dessa kostnader mellan beställare och entreprenör. 
 
Ortdrivningen  sker  enligt  principen  borrning‐sprängning.  Denna metodik  innebär  att 
produktionen sker i cykler innehållande ett antal arbetsmoment enligt Figur 1.2. 
 
 

 
Figur 1.2. Arbetscykel vid drivning enligt borrning‐sprängning. 

 
I Figur 1.2 är sprutning och bultning satta inom parentes vilket betyder att dessa moment 
inte behöver utföras i varje cykel om bergförhållandena är bra. Vid drivning i Malmberget 
är detta dock ovanligt  eftersom drivning ofta  sker  i dåligt berg och  förstärkning måste 
därför ske i varje cykel för att arbetet ska kunna fortlöpa.  
 

 
Laddning

 
 

Sprängning 

 
Utlastning 

Skrotning(Sprutning)

 
(Bultning) 

 
Inmätning 
Utsättning 

 
Borrning

Start
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NCC  utför  själv  momenten  utsättning,  borrning,  laddning,  sprängning  och  bultning. 
Utlastning,  skrotning  och  betongsprutning  utförs  av  underentreprenörer. Kiruna  grus‐ 
och stenförädling (KGS) är den entreprenör som utför sprutbetongförstärkningen. 
 
Ortdrivningen sker i ett snabbt tempo och under 3:e och 4:e kvartalet 2006 är det planerat 
att framdrifter på ca 1000 meter per månad ska uppnås. För att uppnå höga framdrifter är 
det  av  yttersta  vikt  att  alla moment  i  salvcykeln  optimeras  så  att  tillgängligheten  av 
berggavlar  är  hög.  Sprutbetongförstärkningen  utgör  ett  primärt  skydd  för 
efterkommande moment i salvcykeln och det är därför av yttersta vikt att denna håller en 
hög  och  jämn  kvalité.  Vid  sprutningen  av  denna  används  acceleratorer  som  har  till 
uppgift att påskynda hållfasthetstillväxten. Två olika acceleratorer används idag av KGS.  
 
Produkten som beställs av NCC är en  färdig sprutbetong applicerad på bergyta. Det är 
svårt att visuellt avgöra om ett sprutbetongskikt i en ort är en bra eller dålig förstärkning 
såvida  inte  även  provtagningar  och  tester  utförs.  Produktionskedjan  vid  sprutning  av 
sprutbetong  är  mycket  komplex  och  antalet  parametrar  som  påverkar  den  slutliga 
produkten är många. Flera av dessa parametrar är kvantifierbara dock  inte alla. För att 
avgöra om det är en bra eller dålig produkt som levereras är det nödvändigt att se över 
hela produktionskedjan  från  ingående material  i  betongen  till  färdig  förstärkning  samt 
vilken fortlöpande kontroll som sker. 

1.2 Syfte 
Intentionen med detta  examensarbete  är  att undersöka  vilken  kontroll  som  sker  av de 
ingående  materialen  cement,  vatten,  ballast,  tillsatsmaterial  och  tillsatsmedel  vid 
tillverkningen  av  sprutbetongen  samt  kontroll  av den  färdiga  betongen. Huvudsakliga 
områden som behandlas i detta examensarbete är att: 
 

• Bestämma  hållfasthetstillväxten  för  ung  betong. Detta  för  att  kunna  avgöra  när 
efterföljande moment i salvcykeln kan utföras under ett ”säkert tak”. 

 
• Jämföra de idag använda acceleratorerna natriumsilikat och alkalifri accelerator. 

 
• Ge förslag på förbättringar/åtgärder som är möjliga att utföra i produktionskedjan 

vid sprutbetongförstärkning. 
 

• Kontrollera om beställarens krav uppfylls. 
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1.3 Avgränsningar 
 

• Ingen analys av betongens utveckling på mikronivå kommer att ske. 
 
• Kemiska reaktioner mellan tillsatsmedel, acceleratorer och cement kommer inte att 

studeras  ingående  men  kommer  att  förklaras  om  det  anses  nödvändigt  i 
sammanhanget. 

 
• Endast sprutbetongens egenskaper kommer att studeras. inte berget på vilket den 

appliceras. 
 

• Endast hållfasthetsutvecklingen för ung sprutbetong studeras då det är denna som 
är  intressant om bultning  ska ske direkt efter  sprutning och om ett  säkert  skydd 
mot fallande sten ska skapas. 

 
• Examensarbetet är projektspecifikt och avser primärt att studera förhållandena för 

sprutbetongförstärkning i LKAB:s gruva i Malmberget. 
 

• Endast våtsprutning kommer att studeras då det är denna metod som används på 
arbetsplatsen av anlitad underentreprenör. 

 
• Sprutbetongförstärkning i samband med nätarmering behandlas ej. 

 

1.4 Metod och genomförande 
Arbetet  har  inletts  med  en  litteraturstudie  på  området  sprutbetong  för  att  erhålla 
grundläggande  kunskap.  Fortsättningsvis  har  observationer  genomförts  i 
tillverkningsprocessen för att  identifiera problemområden med möjlighet till förbättring. 
Syftet med observationerna har varit att inhämta så mycket information som möjligt om 
alla ingående moment i processen. Under senare del av arbetet har provningsmetoder för 
sprutbetong studerats där vissa valts ut för att användas vid fältförsök. 
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1.5 Intressenter 
Sprutbetongförstärkning är en vanlig metod vid byggandet av bergrum och tunnlar. Att 
snabbt och  enkelt kunna utföra  tester  för  att utvärdera  sprutbetongens  egenskaper och 
åtgärda problem i processen ligger både i beställares och entreprenörers intresse. En bra 
utförd  sprutbetongförstärkning  ger  säkrare  arbetsförhållanden,  kortare  byggtid  och 
således även minskade kostnader. 

1.6 Studentens referensram 
Jag  som  genomfört  examensarbetet  heter  Per  Vedin  och  studerar  5:e  året  vid  Luleå 
tekniska universitet på väg och vattenprogrammet. Våren 2006 planerar jag att ha avslutat 
mina studier. Under utbildningstiden har jag praktiserat på två underjordsentreprenader. 
Vid Skanska på Varvsbergstunneln  i centrala Örnsköldsvik under  sommaren 2004. Hos 
NCC  Construction  har  jag  under  2005  utfört  en  sju månader  lång  praktikperiod  vid 
ortdrivningen i LKAB:s gruva i Malmberget.  
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1.7 Rapportens disposition 
Rapportens disposition är upplagd på sådant sätt att den ska underlätta för läsaren att 
sätta sig in i problemställningen och förstå problemen. Kapitlen har följande innehåll 
 
Kapitel 2 
Historik  om  sprutbetong  som  byggmaterial,  sprutbetongens  verkningssätt  som 
bergförstärkning och olika typer av förstärkning med sprutbetong. 
 
Kapitel 3 
Beställarens krav på bergförstärkning med sprutbetong och metoder som ska användas 
vid provtagning. 
 
Kapitel 4 
Teori om betongens beståndsdelar och  tillverkningen  av betong. Även viktiga aspekter 
angående leverans och sprutning beskrivs. 
 
Kapitel 5 
Observationer och sammanställning av insamlat material från tillverkningen av betongen, 
specifika produkter som används vid  tillverkning beskrivs samt  leveransförfarande och 
sprutning av sprutbetongen. 
 
Kapitel 6 
Detta  kapitel  behandlar  de  två  acceleratorer  som  idag  används  i  Malmberget.  En 
sammanställning  av  tidigare  utförda  prov  med  syfte  att  jämföra  natriumsilikat  med 
alkalifria acceleratorer redovisas. Egna tester beskrivs och resultaten av dessa redovisas. 
 
Kapitel 7 
Tidigare utförda tester av LKAB  i Malmberget beskrivs. Testerna är utförda av Torbjörn 
Nilsson och Magnus Westblom.  
 
Kapitel 8 
Tester  utförda  på  KGS  sprutbetongförstärkning  våren  2006  där  NCC  är 
generalentreprenör.  Tester  som  utförts  är  bestämning  av  tidig  hållfasthetsutveckling, 
tryckhållfasthet och spillmängder. 
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2 Bergförstärkning med sprutbetong 
Skillnaden mellan  sprutbetong  och  vanlig  betong  är  sättet  att  tillverka konstruktionen. 
Vanlig betong gjuts ofta  i  formar medan sprutbetong appliceras på en  fri yta. Betongen 
sprutas genom ett munstycke med hjälp av tryckluft. Två skilda metoder för sprutningen 
av  sprutbetong  finns  idag,  torrsprutning  och  våtsprutning.  Vid  torrsprutning  tillsätts 
vattnet  i en  torr massa precis  innan det  lämnar munstycket. Våtsprutningen  innebär att 
färdigblandad betong  töms  i en pump som  transporterar denna  till munstycket.  Idag är 
våtsprutningsmetoden den mest använda, vilket beror på de höga kapaciteter  som kan 
uppnås med  denna metod.  Internationellt  används  två  olika  namn  på  sprutbetong.  I 
Europa  är  termen  ”sprayed  concrete”  den mest  använda  och  i USA  används  termen 
”shotcrete”  (Melbye  &  Dimmock  2001).  I  den  svensk‐europeiska  standarden  (SIS  2005) 
används termen ”sprayed concrete” och definieras där som: 
 

”En blandning av cement, ballast och vatten som appliceras på plats pneumatiskt från ett 
munstycke för att skapa en tät homogen massa.” 

 
Syftet  med  sprutbetong  som  förstärkning  under  jord  är  att  skydda  människor  och 
maskiner  från  fallande  sten och  säkerställa  att  framtida  användning  av konstruktionen 
sker  under  ett  säkert  tak.  Sprutbetongförstärkning  kompletteras  i  det  flesta  fall  med 
bergbult som säkrar utfall av större block och samverkar med sprutbetongskiktet. 
 
Tillverkningsprocessen är mycket komplex och varje delmoment kan skapa störningar  i 
efterkommande moment. Det är därför svårt att peka på enskilda moment som orsakar 
dålig kvalité hos den färdiga konstruktionen. Detta framgår tydligt om ett flödesdiagram 
skapas över produktionen, se Figur 2.1. 
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Figur 2.1. Exempel på parametrar som påverkar slutlig konstruktion 
 



Kapitel 2 Bergförstärkning med sprutbetong 

  9

2.1 Verkningssätt 
Sprutbetong  anses  ha  olika  verkningssätt.  Fem  stycken  olika  verkningssätt  beskrivs  av 
Rosengren (1990): 
 

• Murbrukseffekt 
• Förseglingseffekt 
• Valvverkan 
• Vidhäftning 
• Membraneffekt 

 

2.1.1 Murbrukseffekt 
Med murbrukseffekt avses sprutbetongens förmåga att tränga in i sprickor och förhindra 
rörelser och vidare propagering av dessa. I bra berg kan denna effekt försummas eftersom 
sprickvidderna endast är någon tiondels millimeter. 

2.1.2 Förseglingseffekt 
Om det  förekommer  lerslag  eller mycket  trasigt  berg kan  sprutbetongskiktet  förhindra 
urspolning  av dessa  förutsatt  att vidhäftningen på ömse  sidor om det  svaga partiet  är 
tillräckligt  god.  Förseglingseffekten  förhindrar  även  utfall  av  lösa  stenar  och  mindre 
block. 

2.1.3 Valvverkan 
Om vidhäftningen på vissa partier är dålig fungerar sprutbetongskiktet som ett membran 
i böjning såvida betongskiktet inte är uppsprucket. Om detta inte anses tillräckligt kan det 
åtgärdas  genom  att med  sprutbetongen  bygga upp  tjockare  bågar  som  bär upp  berget 
genom valvverkan. En båge kan bära en stor last även om den inte har perfekt valvform. 
Sprutbetongbågarna kompletteras  i de flesta fall med bergbult. Något som är viktigt vid 
användning av bågar är att de har ordentliga stöd eftersom dålig vidhäftning annars kan 
orsaka kollaps av bågen (Holmgren 1992). 

2.1.4 Vidhäftning 
Den viktigaste egenskapen hos sprutbetong är dess vidhäftning mot bergytan (Holmgren 
1992).  Vidhäftningen  mellan  berg  och  betong  förhindrar  att  böjbrott  utvecklas  i 
betongskiktet.  Storleken  på  detta  vidhäftningsförband  beror  av  bergets  och  betongens 
sammansättning  samt  utförande  vid  sprutning. Nackdelen med  vidhäftningsförbandet 
mellan berg och betong är att det är sprött, små påfrestningar gör att förbandet spricker. 
Sprutbetongen kan göras mindre spröd genom att stålfiber tillsätts i betongblandningen. 
Stålfibrerna, som oftast är 35 millimeter långa, gör att sprickbildningen reduceras. 
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Betongens  vidhäftningsförmåga  är  kraftigt  beroende  på  bergets  minerolgiska 
sammansättning.  Om  bergarten  är  folierad  varierar  vidhäftningen  beroende  på  om 
sprutbetongen  appliceras  parallellt  eller  vinkelrätt  mot  bergartens  foliationsriktning 
(Hahn & Holmgren 1979). Även bergytans beskaffenhet är av betydelse. Högre vidhäftning 
fås om ytan är väl rengjord. Om mycket höga tryck används vid denna rengöring erhålls 
en  bättre  vidhäftning  mellan  berg  och  betong  (Malmgren  2005a).  En  högre 
vidhäftningsförmåga  erhålls  även  om  ytan  är  grov  (Figur  2.2)  detta  på  grund  av  att 
kontaktarean mellan betong och berg blir  större  jämfört med  en helt plan yta  (Hahn & 
Holmgren  1979). Detta  fenomen har  även  genom  observerats  av Kumar  et.al  (2002)  som 
också  visar  att  optimal  vidhäftning  uppnås  efter  5  dagar  med  5  %  accelerator 
(Natriumsilikat). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.2. Vidhäftningen vid jämn och grov yta för olika bergarter. (Hahn & Holmgren 1979) 

 
En  hög  tidig  vidhäftning  är  viktigt  eftersom  sprutbetongen  utsätts  för  vibrationer  vid 
sprängning.  En  ung  sprutbetong  tål  dessa  vibrationer  förutsatt  att  vidhäftningen  är 
tillräckligt god. Är vidhäftningen däremot dålig kommer utfall  av  sprutbetong  att  ske. 
Vidare kan vibrationerna försämra vidhäftning mellan berg och betong. Knackning med 
hammare mot betongytan är en enkel metod för att undersöka vidhäftningen mellan berg 
och betong Ansell (2004).  
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Samband mellan  tillväxten hos betongens  tryck‐ och vidhäftningshållfasthet  finns enligt 
Malmgren  (2005a) men måste  studeras mer  ingående  för  att  kunna  fastställa  ett  säkert 
samband. 

2.1.5 Membranverkan 
En sprutbetongplatta som är förankrad genom bergbult kan efter det att brott uppstått i 
betongen  fortfarande  överföra  last  genom mebranverkan.  Detta  innebär  att  lasten  på 
sprutbetongen  överförs  till  bergbultarna.  Membranverkan  gör  att  förstärkningens 
deformations‐ och energiupptagande förmåga ökas (Rosengren 1990). 
 

2.2 Förstärkningsdesign 
Enligt  Holmgren  (1992)  finns  det  ingen  orsak  till  att  ha  alltför  många  olika  typer  av 
sprutbetongförstärkningar  då  detta  komplicerar  valet  av  förstärkningstyp. Detta  gäller 
även  i  Malmberget  där  endast  ett  fåtal  olika  förstärkningsfall  idag  tillämpas.  Enligt 
arbetsritningar  ska  orter  förstärkas  med  minst  ett  påslag  sprutbetong.  Då  en  minsta 
tjocklek av 22 mm måste uppnås enligt beställarens krav beställs 30 mm tjocklek.  
 

• Oarmerad  sprutbetong med  tjocklek  30  –  100 mm  tillsammans med  systematisk 
bultning. 

 
• Stålfiberarmerad sprutbetong 30 – 100 mm tillsammans med systematisk bultning. 

 
• Eventuellt  extra  påslag  utöver  ovanstående  vid  behov  samt  kompletterande 

bultning. 
 
Sprutbetongskiktet  som  appliceras bör på  alla  ställen ha  en  tjocklek på mer  än  20 mm 
enligt Malmgren (2005a), som visat att de flesta utfall av enbart betong sker när tjockleken 
understiger detta värde. Fältstudier gjorda i Norge (Myrvang et. al 1997) påvisade att utfall 
av sprutbetong skedde i områden där tjockleken var mellan 10‐30 mm och att dessa utfall 
troligtvis berodde på otillräcklig tjocklek och dålig vidhäftning mellan berg och betong. 
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2.3 Kvalitetsdokument 
För tillverkning och provning av betong finns svenska och europeiska standarder.  Dessa 
behandlar  hela  processen  vid  tillverkning  och  provning  av  ung  och  hårdnad  betong. 
Eftersom applicering av sprutbetong markant skiljer sig från konventionell gjutning finns 
ett  antal  kvalitetsdokument  att  tillgå.  Det  senast  publicerade  är  en  svensk‐europeisk 
standard bestående av åtta delar som behandlar provning och utförande (SIS 2005). Alla 
dokument i serien är dock inte publicerade i dag.  
 
European federation of national trade associations (EFNARC) har utformat underlag för 
tillverkning och  applicering  av  sprutbetong. Underlagen består  av  tre delar,  checklista, 
riktlinjer  och  utförande.  Många  av  delarna  i  dessa  underlag  är  upptagna  i  den 
nypublicerade svensk‐europeiska standarden. 
 
Norsk  betongförening  publicerade  1993  riktlinjer,  för  utförande  och  tillverkning  av 
sprutbetong, som ingående beskriver metodik vid applicering av sprutbetong samt krav 
på materialet. Givetvis  finns  fler  nationella  standarder  runt  om  i  världen  dock  är  det 
ovanstående  som  använts  i  detta  arbete  eftersom  de  är  de mest  tillämpbara  för  detta 
examensarbete. 

2.4 Forskningsfrontens läge 
I  dag  är  våtsprutning  den  inom  området  dominerade metoden.   De  senaste  åren  har 
utvecklingen  framför allt skett hos  tillsatsmedel  till betongen där bl.a. mer hälsosamma 
acceleratorer som inte reducerar betongens sluthållfasthet tagits fram. Andra tillsatsmedel 
som finns tillgängliga idag och fortsätter att utvecklas är superplasticerare som möjliggör 
en sänkning av vattencementtalet hos betongen samt retarder vilka medför att betongen 
kan hållas färsk upp till 72 timmar. 
 
En ny generation  sprutrobotar, helautomatiserade har börjat  tillverkas. Dessa möjliggör 
en mätning  av  tjockleken  hos  det  applicerade  sprutbetongskiktet  genom  att med  laser 
mäta  bergytan  innan  sprutning  och  sprutbetongskiktet  efter  sprutning.  Detta  torde 
medföra  att  en  jämnare  tjocklek  erhålls.  Andra  utvecklingstrender  av  maskinell 
utrustning är förbättring av betongpumpar och doseringssystem för acceleratorer. 
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3 Beställarens krav 
Beställarens  krav  finns  dokumenterade  i  den  tekniska  beskrivningen  i 
förfrågningsunderlaget (LKAB 2005) och beskrivs nedan. 

3.1 Utförande 
Riktlinjer för sprutbetongförstärkningen regleras i den tekniska beskrivningen upprättad 
av  LKAB.  Bergförstärkningarna  delas  in  i  två  kategorier,  permanent‐  (P)  och 
driftförstärkningar (D). Med driftförstärkningar avses de arbeten som är nödvändiga för 
att  få  tillträde  till efterkommande  salva. När entreprenaden är avslutad  ska all ort  som 
drivits P‐förstärkas.  I allmänhet ska D‐förstärkning undvikas där det är möjligt och om 
sådan  används  ska  det  alltid  ske  med  kontrollantens  medgivande  och  båglängden 
anfang‐anfang  ska då  i  första hand användas. Om mer än ett påslag  sprutbetong krävs 
ska detta godkännas av beställaren. 
 
Sprutning med  fiberarmerad  sprutbetong  ersätts med  samma  á‐pris  som  för  standard‐ 
betong med  tillägg  för ökat  slitage av utrustning. Denna  typ av  sprutning  ska dock  så 
långt det går undvikas och bara  tillgripas där de är nödvändigt. Fibersprutning kräver 
medgivande från beställarens kontrollant. 
 
Sprutning ska alltid ske på väl tvättad yta och spillandelen får inte uppgå till mer än 10 %. 
Betong  som  är mer  än  90 minuter gammal  får  inte  användas  för  sprutning. Där  snabb 
driftförstärkning  krävs  får  accelererande  tillsatsmedel  användas.  Dessa  medel  och 
doseringsmetoden ska godkännas av kontrollanten. 

3.2 Betongkvalité 
Betongkvalitén  som  krävs  är K45  och med  de  nya  beteckningarna motsvarar  detta  en 
kvalitet C35/45. Detta innebär en medelkubhållfasthet av 45 MPa. 

3.3 Provning 
Betongens tjocklek ska kontrolleras för varje sprutbetongförstärkt yta om 500 m2. Lägsta 
enskilda värde vid mätning av tjocklek ska uppgå till minst 22 mm. Mätning av tjocklek 
sker  enligt  Svensk  standard  SS  13  72  21  (SIS  1984).  Sprutskuggor  får  ej  förekomma. 
Vidhäftning  ska  kontrolleras  för  varje  sprutbetongförstärkt  yta  om  2000  m2. 
Vidhäftningshållfastheten mellan berg och betong ska uppgå till minst 0,6 MPa. Kontroll 
av vidhäftning sker enligt svensk standard SS 13 72 43 (SIS 1987). Om provresultaten inte 
uppfyller  ställda  krav  ska  entreprenören  bekosta  omsprutning  och  nya  prov. 
Entreprenören ska redovisa samtliga provresultat för beställaren. Beställaren äger rätt att 
delta vid all provning och mätning. 
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Ortprofilerna som används vid drivning i Malmberget har en båglängd på cirka 12 meter. 
Utifrån uppställda krav kan då frekvensen för provning av tjocklek och vidhäftning 
beräknas enligt ekvation 3.1. 
 

)()()( LortmeterAntalBBåglängdAAreagförstärktSprutbeton ⋅=   (3.1) 
 

Dessa två provtagningar är de enda i förfrågningsunderlaget som har krav på frekvens. 
För övriga uppställda krav finns ingen given provtagningsfrekvens angiven. I Tabell 3.1 ‐ 
3.2 kan utläsas vilka hållfasthetsklasser som motsvarar en kvalité K45 enligt nya 
klassificeringen. 
 

Tabell 3.1. Karaktäristisk tryckhållfasthet [MPa] gjutna prover 
Hållfasthetsklass C32/40 C35/45 C40/50 
Cylinder   32  35  40 
Kub  40  45  50 

 
Tabell 3.2 Minsta tryckhållfasthet [MPa] för in‐situ bergcylinder 

Hållfasthetsklass C32/40 C35/45 C40/50 
Borrad cylinder  27  30,5  34 
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4 Produktionskedjan vid sprutbetongförstärkning 
Produktionskedjan vid sprutbetongförstärkning är som tidigare nämnts mycket komplex. 
Detta kapitel har  som uppgift att allmänt  förklara delar av denna kedja. Först beskrivs 
teori  om  ingående  material  i  betongen  och  dess  påverkan  på  produktkvalité.  Sedan 
beskrivs  tillverkningen  av  betongen  och  sprutning  av  densamma.  I  slutet  av  kapitlet 
beskrivs egenskaper hos färsk, ung och hårdnad betong. 

4.1 Ingående material 

4.1.1 Cement 
Cement är ett hydrauliskt bindemedel, som när det reagerar med vatten skapar en hård 
massa  som  är  beständig  mot  vatten.  Det  är  komplext  att  fastställa  samband  mellan 
cementens och betongens  egenskaper på grund  av de  andra delmaterialens påverkan  i 
blandningen. 
 
Det är viktigt att  rätt  typ av cement används eftersom en cement med  stor  specifik yta 
kräver mer vatten. En hög specifik yta ger också en högre hållfasthetstillväxt. När vatten 
reagerar med cement bildas cementgel (Malmgren 2005b). 
 

Cement ( SC3 , SC2 ) + Vatten ( OH 2 )  →  Cementgel (CSH ) + Kalciumhydroxid (CH )   (4.1) 
 
Cementgelen  är  den  hållfasthetsbildande  komponenten  i  betong.  Gelen  omger 
cementkornets  yta  och  då  hydrationen  fortskrider  fylls mer  och mer  av  porutrymmet 
mellan cementkornen av gelen (CBI 1993). Cementgelen fyller aldrig ut allt porutrymme 
mellan  cementkornen  utan  det  kommer  alltid  att  återstå  s.k.  kapillärporer.  Ju  lägre 
vattencementtal, vct,  i betongblandningen desto mindre volym kommer kapillärporerna 
att ha (CBI 1993).  
 
Ett gram cement binder 0,25 gram vatten vilket innebär att ett vattencementtal av 0,25 är 
tillräckligt  för en  fullständig hydration av  cementen  (CBI 1993). Mer vatten måste dock 
alltid tillsättas blandningen för att betongen ska erhålla en bra konsistens (CBI 1993) . 
 
I Malmberget används byggcement vid  tillverkningen av sprutbetong. Denna cement är 
en Portlandkalkstenscement med benämning CEM II/A‐LL 42,5 R. Cementen levereras av 
Cementa AB. Detta cement är av typ II, bokstavsbeteckningen efter detta, A‐LL talar om 
sammansättningen. Värdet 42,5 betecknar klassen och beteckningen R innebär att det har 
hög korttidshållfasthet. 
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4.1.2 Vatten 
Vatten tillsätts vid blandning av betongen och finns även som ytfukt eller kapillärt bundet 
vatten  i  ballasten.  Vattnet  avgör  konsistensen  av  betongen  tillsammans med  använda 
tillsatsmedel.  Det  är  viktigt  att  vattnet  inte  innehåller  föroreningar  som  påverkar 
betongens brinntid negativt. Exempel på föroreningar kan vara oljor, fett, socker, salt eller 
sulfater (Betonghandboken material 1992). 
 
Naturligt förekommande vatten som grundvatten, regnvatten, älv och sjövatten är för det 
mesta  tillräckligt  rent. Havsvatten  bör  undvikas  på  grund  av  det  höga  klorinnehållet. 
Vanligt dricksvatten fungerar ofta bra (Betonghandboken material 1992). 
 
Vattnet som används till betongen kommer från LKAB:s egna anläggningar och inte från 
det kommunala vattennätet. 

4.1.3 Luft 
Volymen  luft kontrolleras genom att alla delmaterial vägs  innan de  tillsätts  i blandaren. 
En  luftvolym på 4 % bör användas om  inte annat anges eller är överenskommet  (Norsk 
Betongförening 1993).  
 
Extra luftinblandning kommer att ge samma resultat som extra inblandning av vatten. Ett 
högt  luftinnehåll  i  betongen  ökar  andelen  porer  och  sänker  således  hållfastheten. 
Effekterna från vatten och  luft  i betong kan slås samman, det värde som då beräknas är 
vattenluftcementtalet, vlct definieras enligt (CBI 1993). 
 

)(
)()( 3

kgcementvikt
dmluftvolymkgvattenblandningsviktvlct +

=         (4.2) 

 
Vid tillverkning av sprutbetong har dock extra luftinblandning i betongen ringa betydelse 
på grund av att betongen placeras och kompakteras med tryckluft. Detta gör att slutliga 
hållfastheten  inte  påverkas  i  samma  grad  som  vid  konventionell  gjutning.  Ett  högt 
innehåll av luft i sprutbetongen gör således att den blir mer lättflytande utan att försämra 
betongens slutliga mekaniska egenskaper (Shotcrete.org). 
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4.1.4 Ballast 
Ballast är bergartsmaterial avsett för betongtillverkning. Eftersom betongen till största del 
består  av  ballast,  ca  70  viktprocent,  är  kvalitén  på  denna  avgörande  för  den  slutliga 
kvalitén på betongen. Som ballast används  idag naturgrus, krossat bergmaterial eller en 
blandning av dessa. Det är mycket viktigt att ballasten rengörs innan användning för att 
säkerställa  att humushalten  inte  är  för hög då denna  försämrar  betongens  egenskaper. 
Humus  förekommer  huvudsakligen  i  naturgruset  (Betonghandboken  Material  1992). 
Ballastens egenskaper är svåra att påverka. Ofta är det materialet som finns tillgängligt i 
geografiska närheten som måste användas. 
 
Skillnaden mellan  naturgrus  och  krossad  ballast  är markant. Resultat  visar  att  krossat 
material  innehåller mer  flakiga/kantiga partiklar  och  en  större mängd  finmaterial/filler 
(Lagerblad 2005). Vattenbehovet ökar ofta vid användning av krossad ballast. Hur mycket 
denna  ökning  är  beror  av  bergart  och  cementhalt  (Johansson  2003)  vilket  alltså  ger  ett 
förhöjt  vct.  Den  reducering  av  hållfastheten  som  orsakas  av  det  höjda  vct‐talet  kan 
kompenseras  av den  förbättrade vidhäftningen mellan  cementpastan  och den krossade 
ballasten  jämfört med naturgrus  (CBI 1993). Utprovning av nya  recept bör därför göras 
när man ersätter naturgrus med krossad ballast (Johansson 2003).  
 
I ballasten finns alltid en viss andel fukt. På grund av den stora andelen ballast i betongen 
är  det  mycket  viktigt  att  ta  med  denna  i  beräkningen  av  vattenhalten  eftersom 
vattencementtalet  annars  blir  för  högt  och  betongkvalitén  försämras.  Andra  viktiga 
egenskaper för ballasten är dess gradering. Denna bestäms genom siktning och skapandet 
av siktkurvor. 
 
Fraktionen 0‐8 mm används vid  tillverkning av sprutbetong. Ur konstruktionssynpunkt 
vore  det  bättre  om  större  fraktioner  skulle  kunna  användas.  Det  som  begränsar 
kornstorleken är utrustningen vid sprutningen. Stora partiklar blockerar munstycke och 
slangar vilket medför ökade  ståtider och ökat underhåll. Även återslaget vid  sprutning 
ökar när större fraktioner används. Andelen korn större än 8 mm bör inte överstiga 10 % 
enligt Norsk betongförening (1993) och EFNARC (1999). 
 
Om  ballastens  mineralsammansättning  är  av  intresse  kan  denna  bestämmas  medelst 
petrografisk analys, s.k. tunnslip. Detta är viktigt vid användning av krossat material då 
mineralsammansättningen  kan  variera  kraftigt.  Ett  problem  med  de  petrografiska 
analyserna  är  att  kunna  säkerställa  att  ett  representativt  prov  tas  ur  den mängd  som 
kommer att användas (Miskovsky 2003). Skiffriga, glimmerrika eller förvittrade bergarter 
ska  undvikas  som  ballast. Dessa  kan medföra  sänkt  hållfasthet  och  dålig  vidhäftning 
mellan ballast och cement. Speciellt påverkas betongens draghållfasthet (Betonghandboken 
Material 1992). 
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4.1.5 Tillsatsmaterial 

4.1.5.1 Microsilica 
Microsilica  är  ett  finkornigt  pulver  av  amorf  kiseldioxid  som  är  en  restprodukt  från 
stålindustrin. När microsilica  tillsätts  i betongblandningen sker en reaktion som överför 
kalciumhydroxid till cementgel (CBI 1993)  
 

Kalciumhydroxid (CH )+ Microsilica ( 2SiO SiO2) Vatten ( OH 2 )  →  Cementgel (CSH ).   (4.3) 
 
Microsilica kan således användas för att öka andelen cementgel i betongen eller användas 
som  ersättning  för  cement med  bibehållen mängd  cementgel. När Microsilica  tillsätt  i 
betongblandningen  ges  enligt  Norsk  betongförening  (1993),  Vandewalle  (1996), 
Betonghandboken (1992) och (Vandewalle 1996) fördelar som: 
 

• Förbättrad vidhäftning till berg och tillsatta stålfiber 
• Ökning av betongens tryckhållfasthet 
• Förbättrad konsistens 
• Förbättrad pumpbarhet 
• Reduktion av krävd mängd accelerator 
• Mindre återslag 
• Förbättrad vidhäftning mellan cement och ballast 
• Förbättrad vidhäftning i våta miljöer 

4.1.5.2 Fiber 
I  vissa  fall  tillsätts  stålfiberarmering  i  betongmassan.  Fibrerna  ökar  inte  nödvändigtvis 
sprutbetongens maximala lastupptagningsförmåga men bidrar till ökad seghet (Holmgren 
1992).  En  fiberarmerad  sprutbetong  är  betydligt  enklare  och  billigare  att  applicera  än 
nätarmering.  Den  ger  en  bra  sprickfördelning  och  kan  i  vissa  fall  helt  eliminera 
sprickbildning som skulle ha uppstått  i  icke fiberarmerad betong (Vandewalle 1996). Den 
är även bra vid stötbelastning då den upptar stora energimängder. I Malmberget används 
stålfiber av typ Dramix 35/65 som levereras av N.V. Bekaert S.A, Figur 4.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.1. Dramix Stålfiber 65/35. 
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4.1.6 Tillsatsmedel 

4.1.6.1 Superplasticerare 
En  superplasticerare  gör  att  betongens  vattenhalt  kraftigt  kan  reduceras. 
Superplasticerare gör att sättmåttet ökar och ger på så vis en mer lättflytande betong vid 
oförändrad  vattenhalt.  Om  samma  sättmått  bevaras  kan  man  med  superplasticerare 
minska vattenhalten i betongen vilket medför en snabbare hållfasthetstillväxt (CBI 1993). 
 
Med  hjälp  av  superplasticeraren Glenium  51  som  för  närvarande  är  den  produkt  som 
används i Malmberget kan vattenhalten i betongen reduceras med upp till 40 %. Glenium 
ger möjlighet  att  arbeta med mycket  låga  vattencementtal,  ner  till  0.30  och  samtidigt 
behålla ett högt sättmått (Degussa 2005c) 

4.1.6.2 Retarder 
Retarderande  tillsatsmedel  fördröjer  den  tidpunkt  då  hållfasthetstillväxten  börjar. Den 
påverkar  dock  inte  hållfasthetstillväxten  när  denna  väl  har  påbörjats.  Retarderande 
tillsatsmedel används vid långa transportsträckor eller när väntetider kan uppstå. Medlet 
tillsätts vid blandning och är i flytande form. Retardationen ökar med ökad blandningstid 
innan tillsättning av medlet. 
 
Delvo Stabil är ett tillsatsmedel som håller betongen färsk en längre tid genom att skapa 
en  skyddande  hinna  runt  cementpartiklarna.  Betongen  kan med  denna  tillsatts  hållas 
arbetbar upp till 72 timmar. Tiden varierar med tillsatt mängd. Vid sprutning bryts denna 
hinna  runt  cementpartiklarna  när  en  accelerator  tillsätts. Delvo  stabil medför  även  en 
reducering av återslag och ger en högre hållfasthet hos betongen. För att undvika förlust 
av  sättmått,  dvs.  att  betongen  tappar  konsistens  bör  inte mer  än  200  liter  vatten  per 
kubikmeter användas (Degussa 2005b). 

4.1.6.3 Acceleratorer 
Acceleratorer påskyndar hållfasthetstillväxten och/eller tillstyvnaden hos betongen och på 
så sätt ges en snabbare  tillgång  för efterkommande moment  i salvcykeln. De vanligaste 
acceleratorerna är  flytande och  tillsätts direkt  i  sprutmunstycket. Tillstyvnaden varierar 
med  tillsatt  mängd  accelerator.  De  acceleratorer  som  idag  används  är 
natriumsilikatlösning och den alkalifria acceleratorn Meyco SA 170. 
 



Kapitel 4 Produktion av sprutbetongförstärkning 

  20

4.2 Färsk betong 
Innan  alla  delmaterial  blandas  vägs  de  så  att  rätt mängder  tillsätts. Mängden  tillsatt 
material sker enbart i kilogram. Mängden vatten anpassas efter fuktinnehåll i de ingående 
delmaterialen  ballast  och  tillsatsmedel.  Den  färdiga  betongen  kan  anses  bestå  av  två 
huvudfaser. 
 

• Cementpastan, blandningen mellan cement och vatten 
• Ballast 

4.2.1 Vattencementtalet 
Cementpastans  egenskaper  beror  nästan  uteslutande  av  vattencementtalet,  vct.  Detta 
värde beräknas enligt  
 

)(
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kgcementvikt
kgvattenblandningsviktvct =             (4.4) 
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=       (4.5) 

 
Ibland används även det ekvivalenta vattencementtalet, vctekv. I detta värde tas hänsyn till 
tillsatt mängd tillsattsmaterial som t.ex. microsilica. Överskottsvatten i cementpastan har 
endast  till  funktion  att  ge  den  färska  betongmassan  rätt  konsistens  så  att  den  går  att 
applicera. Då endast ett vct på 0,25 krävs  för  fullständig hydration av cementen skapar 
överskott av vatten porer  i  cementpastan  som  reducerar hållfastheten. Ett vct högre än 
0,25 är dock nödvändigt för att erhålla en godtagbar arbetbarhet/konsistens hos betongen. 
Enligt Melbye (2005) bör vct ligga under 0,5 men helst under 0,45. 
 
Fördelar med lågt vct i betongblandningen är enligt Melbye & Dimmock (2001): 
 

• Snabbare tillstyvnadstid och hållfasthetstillväxt 
• Högre sluthållfasthet 
• Mindre spill och mindre återslag 
• Längre/Bättre bibehållande av sättmått 
• Lägre dosering av accelerator för samma resultat 

 
Nackdelen med ett lågt vct är dock att konsistensen blir trögare. Detta kan dock åtgärdas 
genom  att  superplasticerare/flytmedel  tillsätts  i  betongblandningen.  Fortsättningsvis 
avses alltid det ekvivalenta vattencementalet där vct diskuteras. 
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4.2.2 Konsistensen 
Betongmassans konsistens ska mätas med sättkon för vanlig sprutbetong och med vebe‐
mätare  för  stålfiberarmerad  sprutbetong  (SIS  2005). Den  nödvändiga  konsistensen  vid 
våtsprutning beror av praktiska aspekter som betongpumpens kapacitet. 
 
Sättkonen är den äldsta konsistensmätaren  som vanligtvis används  internationellt. Som 
konsistensområde anges hopsjunkningen av en kon vid avlyftningen av formen, Figur 4.1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.1. Princip för mätning av sättmått. 
 
Denna  metod  är  den  mest  använda  och  enligt  (EFNARC  1999)  bör  sättmåttet  för 
sprutbetong ligga mellan 80 och 200 mm och inte tillåtas variera mer än ±30 mm. Sättmått 
klassificeras enligt Tabell 4.1. 
 

Tabell 4.1. Konsistensklasser för sättmått (CBI 1993). 
Klass för sättmått Motsvarar  Sättmått  i mm 

S1  P (Plastisk)  10 till 40 
S2  T (Trög)  50 till 90 
S3  L (Lättflytande) 100 till 150 
S4  HF (Halvflyt)  160 till 210 
S5    ≥ 210 

 
Vebe‐mätaren mäter  tiden  för  omformning under  vibrering  av  en  kon  till  en  cylinder. 
Vebemätaren mäter konsistenser från plastisk t.o.m. mycket styv. 
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4.3 Sprutning 
Sprutning av  sprutbetongen kan göras handhållet men  sker  idag mestadels med  robot. 
Att applicera betongen på rätt sätt är viktigt om en bra  förstärkning ska erhållas.  Innan 
betongen  börjar  appliceras  ska  bergytan  rengöras  ordentligt med  vatten,  eftersom  lösa 
partiklar kan  försämra vidhäftningen. Detta sker med vatten som  från  robotarmen. Om 
skrotningen sker med ”rivartand” sker en viss tvättning av bergytan då vatten används i 
denna enhetsoperation. Tvättning påbörjas i taket och fortsätter ner  längs vägarna så att 
löst material  hela  tiden  transporteras  ner mot  sulan på  orten. En  väl  rengjord  bergyta 
optimerar  vidhäftningsförbandet  mellan  betong  och  berg.  Tester  gjorda  med 
vattenskrotning  (Malmgren  2005a)  där  mycket  höga  vattentryck  använts  visar  att 
vidhäftningsförbandet blir starkare. 
 
När  ytan  är  tvättad  appliceras  betongen.  Denna  pumpas  genom  slangar  fram  till 
munstycket där det med tryckluft blåses på bergytan. I munstycket tillsätts den använda 
acceleratorn.  Vid  början  av  sprutningen  studsar  de  större  partiklarna  i  betongen mot 
berget, de mindre fastnar och skapar ett grundskikt. Den massa som studsar mot berget 
kallas för återslag. Eftersom detta återslag  innebär en förlust av betong är det viktigt att 
minimera denna. Detta görs genom att anpassa sprutningen. Ett minimalt återslag erhålls 
enligt Melbye (2005) om: 
 

• Munstycket  vid  sprutning  hålls  vinkelrätt mot  ytan  eftersom  partiklarna  lättare 
fäster vid ytan. 

 
• Munstycket  hålls  på  rätt  avstånd  från  ytan. Detta  optimala  avstånd  kan  variera 

beroende på lufttrycket vid sprutningen. 
 

• Korrekt dosering  av  accelerator. För höga doser  av  accelerator  skapar  snabbt  en 
hård yta vilket ökar återslag.  

 
• Vilken del av tunneln som sprutas. Högre återslag kan förväntas i tak jämfört med 

väggar. 
 
Om  munstycket  vid  sprutning  inte  hålls  vinkelrätt  mot  bergytan  kan  sprutskuggor 
uppstå. En  sprutskugga  är  ett  tomrum  som  skapas mellan betongskiktet och bergytan. 
Detta  fenomen  ska  alltid undvikas  eftersom  sprutbetongen där  har  ingen  eller mycket 
liten vidhäftning. 
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Hållfasthetsutveckling för ung sprutbetong
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4.4 Hållfasthetsutveckling 
När betongen applicerats på bergytan är det dags  för nästa moment  i salvcykeln. Detta 
kan  vara  bultning,  utsättning  eller  borrning  beroende  på  bergets  kvalité  och 
produktionsplaneringen.   Rispin et. Al  (2003) menar att sprutbetongens vidhäftning mot 
berget är sådan att om ingen betong faller ner inom 20 minuter kommer den inte heller att 
falla ner senare på grund av egentyngden. Rispin  et.al  (2003) menar vidare med samma 
resonemang  att  vidhäftningens  hållfasthetstillväxt  efter  1:a  timmen  är  sådan  att  enbart 
höga vibrationer orsakar att betongen  släpper. Samma  författare har  sammanställt krav 
för återinträde efter sprutning av sprutbetong. Kravet på tryckhållfasthet för att få vistas 
under  nyligen  applicerad  sprutbetong  varierar  mellan  1  –  4  MPa.  En  entreprenör  i 
Australien har kravet 1 MPa och denna hållfasthet uppnås  inom 90 – 120 minuter med 
alkalifria acceleratorer och vid 4 ‐6 timmar med natriumsilikat. 
 
Enligt SIS (2005) kan utvecklingen av tryckhållfastheten klassificeras enligt Figur 4.2. Det 
finns  tre  olika  klasser  för  ung  sprutbetong  J1,  J2  och  J3.  Att  enbart  förlita  sig  på  att 
betongen  är  hård  ger  en  falsk  trygghet  och  det  är  därför  viktigt  att  en  kontinuerlig 
hållfasthetstillväxt sker från det att betongen tillstyvnat (Melbye 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 4.2. Klasser för tidig hållfasthet hos sprutbetong, (SIS 2005). 
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4.5 Hårdnad betong 
Den hårdnade betongen kan testas på ett flertal olika sätt. Egenskaper som kan testas är 
bland annat (CBI 1997): 
 

• Tryckhållfasthet 

• Böjdraghållfasthet, Draghållfasthet 

• Seghet, Residualhållfasthet 

• Densitet 

• Förmåga att motstå plastisk krympning 

• Uttorkningskrympning 

• Korrosionsbeständighet 

• Vattentäthet 

• Energiabsorptionsförmåga 

 
Att bestämma materialets tryckhållfasthet är en av de enklare testerna och används för att 
klassificera  betongen.  Testerna  utförs  på  kuber  och/eller  cylindrar  vid  en  ålder  av  28 
dygn.  Krav  från  beställaren  är  betongkvalité  K45  som  är  en  äldre  beteckning  och 
motsvarar betongfamilj C35/45. 
 
Betongens draghållfasthet är även den viktig att veta och bestämning av denna kan ske 
genom att gjutna balkar utsätts för punktbelastning där draghållfastheten sedan beräknas 
då  påverkande  moment  är  kända.  Draghållfastheten  kan  även  bestämmas  genom 
spräckning av cylindrar. 
 
Residualhållfastheten  är  speciellt  intressant  då  stålfiberarmerad  sprutbetong  används. 
Vanlig oarmerad sprutbetong har ingen residualhållfasthet. 
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5 Produktionskedjan i Malmberget 
Förut  producerades  all  sprutbetong  som  användes  vid  förstärkning  under  jord.  Idag 
produceras all betong ovan jord i den nya betongstationen (Figur 5.1) som stod klar i maj 
2005. Den första betongen  levererades  i början av  juni 2005. Den nya betongstationen är 
fullt datoriserad och certifierad för att uppfylla marknadens alla kvalitetskrav. Den gamla 
betongstationen under  jord  fortsatte att  leverera betong  till  augusti  2005 parallellt med 
den nya. Idag levereras all betong från den nya stationen. Betongstationen tillverkar flera 
olika typer av betong, inte enbart sprutbetong. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.1. Nya betongstationen i Malmberget, klar för drift 2 juni 2005. 
 
Under  inledningen  av  examensarbetet  utfördes  studier  av  tillverkningen  av  betongen. 
Även  leveransen  och  sprutningen  av  sprutbetongen  studerades.  Resultaten  av  dessa 
observationer  och  insamlat  material  redovisas  i  detta  kapitel.  De  acceleratorer  som 
används vid sprutning av sprutbetongen behandlas separat i kapitel 6. 
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Betongblandning  utförs  av  en  tekniker  från  ett  kontrollrum.  Teknikern  kan  från  detta 
kontrollrum visuellt kontrollera större delen av  tillverkningsprocessen. Volymen betong 
som kan blandas begränsas av blandarens storlek som är 3 m3. Detta  innebär att  för att 
fylla en normalstor  rotorbil behöver därför 2  ‐ 3  separata blandningar utföras. Krav på 
den  tekniker  som  utför  blandning  av  betong  är  att  han  genomgått  betong  klass  2 
utbildning, en utbildning som ges av CBI (Cement och Betonginstitutet). 
 
Blandning  sker  genom  att  allt  ingående material  blandas  i  den  3 m3  stora  blandaren. 
Teknikern  kontrollerar  processen  från  kontrollrummet  och  ser  hur mycket  det  tillsatta 
materialet avviker från receptet (Figur 5.2). Under blandningen kontrolleras konsistensen 
på  betongen  genom  att  se  på  motståndet  i  blandaren.  Eventuellt  kan  mer  material 
tillsättas om det anses nödvändigt. När en sats är klar töms den i rotorbilen och nästa sats 
blandas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.2. Schematisk bild över tillverkningsprocessen. 
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5.1 Ingående material 
Teknikern  på  betongstationen  har  till  sin  hjälp  datorutrustning  för  att  kontrollera 
delmaterialens temperaturer och vikt. De data som går att erhålla för delmaterialen visas i 
Tabell 5.1. 
 

Tabell 5.1. Data som mäts vid blandning hos ingående material. 
Parametrar som mäts innan och under blandning 

  Vikt  Temperatur  Fukt 
Cement  ●     
Ballast  ●  ●  ● 
Vatten  ●  ●   
Microsilica  ●     
Stålfiber  ●  Inomhus   
Superplasticerare ●  Inomhus  ● 
Retarder  ●  Inomhus  ● 

 
Cement och microsilica förvaras i oisolerade silos. Deras temperatur varierar därför med 
det  rådande klimatet. Ballasten  som används  för  tillverkning av  sprutbetong  till NCC:s 
entreprenad  består  av  100  %  krossmaterial  som  hämtas  direkt  från  LKAB:s 
krossanläggningar. Ballasten förvaras på en upplagsplats vid betongstationen och fylls på 
genom en markficka. I denna ficka kan ballasten värmas innan den på band transporteras 
till ett av de sex  fack  för olika  fraktioner som  finns högst upp på betongstationen. Från 
december  2005  har  endast  100 %  krossad  ballast  använts.  Denna  har  ansetts  fungera 
tillfredsställande  vid  sprutning.  Tester  som  genomförts  för  att  säkerställa  att 
krossmaterialet är av god kvalité är: 
 

• Siktning 
• Prov av betongens tryckhållfasthet. 

 
Siktkurvor  från KGS, Bilaga 3, visar att krossmaterialet  till viss mån håller sig  inom de 
ramar  som  finns  uppställda  av  EFNARC  (1996). Detta  gäller  siktkurvor  gjorda  under 
december 2005 och  januari 2006. Dessa siktkurvor är gjorda cirka 1 gång per vecka. För 
allt  ballastmaterial  som  används  vid  betongstationen  gäller  att  fuktinnehåll  ska 
kontrolleras dagligen. 
 
Vattnet  som  används  vid  tillverkningen  av  betongen  kommer  från  LKAB:s  egna 
anläggning  och det  kommunalt vatten  används  ej. Vattnet  är  kontrollerat  en  gång  och 
godkänt för att användas vid tillverkning. En del av vattnet som används vid blandning 
är uppvärmt och pumpas från en tank där vattnet håller en temperatur av ca 80 oC. En del 
av vattnet är dock kallt.  
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Detta kan justeras för att erhålla en blandning med bra temperatur. Vattnet värms med en 
dieselvärmare och är denna ur drift används eluppvärmning. 

5.2 Kontroll av färdig betong 
När betongen blandats töms den  i rotorbilen. Efter utförd blandning skrivs en följesedel 
ut..  Den  information  som  erhålls  från  denna  förutom  administrativa  uppgifter  såsom 
kundnummer och receptnummer är: 
 

• Lasstorlek 
• Sättmått 
• Vattencementtal vct 
• Betongtemperatur 
• D‐max. Maximal fraktion. 
• Exponeringsklass och kloridhaltsklass 
• Mängd cement 
• Mängd tillsatsmedel 

 
Alla data som erhålls  från denna  följesedel är  inte  faktiska data. Sättmåttet kontrolleras 
inte för varje beställt lass utan ska tas ca 1 gång/vecka eller oftare och matas in i systemet. 
Vattencementtalet på följesedeln anger vilket vct‐värde blandningen bör ha och inte vad 
vct  i  blandningen  är.  Vct  går  dock  enkelt  att  beräkna  utifrån  tillsatta  mängder  i 
blandningen eller erhålls från laboratorieprotokoll. 
 
Om  det  finns  intresse  att  analysera  blandningen  för  en  mer  detaljerad  nivå  finns 
möjligheten  att  skriva  ut  ett  laboratorieprotokoll  på  bladningen.  I  detta  erhålls  mer 
detaljerad  information  såsom  avvikelser  från  recept  och  exakta  tillsatta mängder  per 
kubikmeter och totalt på den beställda ordern. 
 
Betongkuber gjuts och provtrycks en gång per vecka och hållfasthetsklass (betongfamilj) 
för att klassificera tillverkad betong.  
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5.3 Blandningsrecept 
KGS använder sig av två blandningsrecept för sprutbetongen, Tabell 5.2. Ett recept med 
tillsatta  stålfiber  och  ett  utan  stålfiber  tillsatt.  Det  som  skiljer  dessa  recept  förutom 
stålfiber är mängden  tillsatt  superplasticerare, Glenium 51.  I  receptet med  fiber  tillsätts 
mer av detta för att förbättra flytegenskaperna hos betongen.  
 

Tabell 5.2. Betongrecept KGS. 
Material  Recept 957  Recept 958  Enhet 
Cem II 42,5R/A‐LL  470  476  kg 
Microsilica  20  20  kg 
Ballast 0‐8 mm kross  1470  1486  kg 
Glenium 51  0,3  0,3  % av pulver 
Hetvatten  134  145  kg 
Kallvatten  110  97  kg 
Extra vatten  0  0  kg 
Stålfiber Dramix  45  ‐  kg 
Delvo Stabil  ‐  ‐  % av pulver 
Luft  4,0  4,0  % av total volym 
vctekv  0,48  0,47  ‐ 
Max  vctekv  0,50  0,50  ‐ 
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5.4 Leverans och sprutning av betong 

5.4.1 Leverans 
Då de ingående materialen proportionerats och blandats sker transport till den plats där 
sprutning är planerad att ske. Leverans av sprutbetong till sprutrobot sker med rotorbil. 
Acceleratorer  som  används  vid  betongsprutningen  förvaras  i  tankar  på  rotorbilen.  En 
tank för alkalifri accelerator och en för natriumsilikat. Acceleratorerna  lagras under  jord 
på nivå  350. Tankarna har  inga nivåmätare  och  fylls därför på  tills det visuellt går  att 
avgöra om de  är  fulla. Det  finns  inte heller några  flödesmätare  som  anger hur mycket 
accelerator  som  förbrukas  vid  sprutning.  När  rotorbilen  är  på  plats  töms  betongen  i 
betongpumpen som är placerad i fronten på sprutroboten. Flödet med vilken betong töms 
regleras med fjärrkontroll av chauffören. Chauffören har i rotorbilen temperaturmätare så 
att han kan kontrollera betongens temperatur vid sprutningen.  
 
När all betong har applicerats rengörs rotorbilen och utvändigt och avgår  för att hämta 
nytt lass. Vid dagens slut rengörs rotorbilen noggrant för att ingen betong ska brinna fast. 
Rotorbilen  parkeras  på  nivå  350,  syftet  med  detta  är  att  inte  kyla  ner  bilen  och 
acceleratorerna  som  förvaras  i  ståltankar  under  natten. Detta  är  speciellt  viktigt under 
vintern.  Temperaturen  under  jord  är  mellan  10  –  12  oC.  Att  hämta  ett  lass  på 
betongstationen samt transporttider till en ort på nivå M1000 tar ca 1 timme.  
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5.4.2 Sprutning 
Sprutning  sker  av  KGS.  Dessa  använder  sprutrobotar  tillverkade  av  AMV,  Andersen 
mekaniska verkstad, ett norskt maskinföretag. Modellen  som använts under 2005 är av 
typ 6400. Denna sprutrobot har visat sig fungera bra och en ny är beställd och levereras 
våren 2006 för att kunna tillgodose det ökade behovet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 5.1. Sprutrobot av typ AMV 6400. 
 
När rotorbilen tömmer betongen i sprutaggregatet pumpas betongen genom slangar och 
rör fram till sprutmunstycket. Pumpen som används är en kolvpump. Ett galler finns på 
pumplådan för att förhindra att för stora stenar  i ballasten  inte ska blockera slangar och 
munstycket.  Operatören  styr munstycken  från  en  hytt  som  är monterad  på  bommen 
längst bak på aggregatet. Manöverring sker med två spakar. På munstycket finns även en 
vatten spolning som möjliggör rengöring av bergytan innan sprutning av betongen.  
 
Betongkvalitén är av stor betydelse vid sprutningen. En mycket  lättflytande betong gör 
att det blir  svårt att  få vidhäftning mot bergytan. Detta gör  att betongen  faller ner. En 
svårpumpad betong gör däremot att risken för stopp i slangar ökar. Acceleratorerna som 
används tillförs sprutbetongen direkt i sprutmunstycket. Sprutroboten har en tank där en 
acceleratorn  kan  lagras.  Idag  är  det  natriumsilikatet  som  förvaras  i  denna.  Under 
sprutningen  fylls denna  tank på genom  att  slangar kopplas  till  tankarna på  rotorbilen. 
Används alkalifri accelerator så sker ingen mellanlagring i sprutaggregatet utan pumpas 
direkt till sprutmunstycket med hjälp av tryckluft. 
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6 Jämförelse av acceleratorer 
En jämförelse av de två acceleratorer som idag används av KGS har utförts. En accelerator 
används vid sprutningen av sprutbetongen för att erhålla en snabb konsistensförändring 
och  en  snabbare  hållfasthetsutveckling  av  betongen.  Acceleratorn  tillsätts  direkt  i 
munstycket  innan  betong  appliceras  på  bergytan.  LKAB  har  tidigare  börjat  studera 
skillnader av resultatet mellan dessa acceleratorer. Studien avslutades inte men resultaten 
redovisas  i  detta  kapitel. De  två  acceleratorer  som  används  är  natriumsilikat  och  den 
alkalifria acceleratorn Meyco SA 170.  

6.1 Verkningssätt 
I kapitel 4 nämndes att cements reaktion med vatten och bildar cementgel och 
kalciumhydroxid enligt 
 

Cement ( SC3 , SC2 ) + Vatten ( OH 2 )  →  Cementgel (CSH ) + Kalciumhydroxid (CH )   (4.3) 

 
De kalciumhydroxidkristaller som bildas anses göra cementgelen mindre homogen och 
reducera hållfastheten. Genom att tillsätta microsilica i betongen reduceras mängden 
kalciumhydroxid enligt 
 

Kalciumhydroxid (CH )+ Microsilica ( 2SiO ) + Vatten ( OH 2 )  →  Cementgel (CSH )     (6.1) 

 
Tillsatt microsilica i betongblandningen ger således ett tillskott av cementgel vid samma 
cementhalt  men  kan  också  användas  som  substitut  för  cement  med  oförändrad  halt 
cementgel som resultat. Kalciumhydroxiden som bildas vid reaktionen mellan cement och 
vatten  är  inte  önskvärd  då  den  inlagras  över  cementpastans  yta.  Ekvation  4.3  och  6.1 
gäller för betongen fram tills det att en vald accelerator tillsätts i munstycket. Det finns en 
distinkt  skillnad  mellan  de  olika  acceleratorerna.  Natriumsilikatet  är  en  alkalisk 
accelerator. Om en accelerator klassificeras som alkalisk betyder det att den har ett högt 
pH‐värde  och/eller  innehåller  en  hög  koncentration  av  alkaliska  joner. När  det  gäller 
natriumsilikat uppfylls båda dessa kriterier. För att en accelerator ska anses alkalifri gäller 
således motsatsen, dvs. lågt pH och låg koncentration av alkaliska joner.  
 
Doseringen av accelerator beräknas i form av procent av cement eller bindemedelsvikten. 
Den dosering som krävs är bl.a. beroende av betongens och luftens temperatur men även 
av  underlagets  beskaffenhet.  Detta  gäller  oavsett  vilken  accelerator  som  används. 
Rekommenderad dosering är 4 – 10 % av bindemedelsvikten  för alkalifria acceleratorer 
och 4 – 12 % för alkaliska acceleratorer enligt EFNARC (1999). 
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6.1.1 Natriumsilikatlösning 
Denna  lösning  med  tekniska  benämningen  natriumsilikatlösning  kallas  också  för 
vattenglas  eller  sika. Acceleratorn har under  en  längre  tid  använts  som  accelerator vid 
sprutbetongförstärkningen i LKAB:s gruva i Malmberget.  
 
Enligt  Luiz  (1998)  sker  en  snabb  tillstyvnad  av  betongen  genom  att  natriumsilikat  i 
reaktion med kalciumhydroxiden bildar cementgel. Restprodukten vid denna reaktion är 
natriumhydroxid eller fria natriumjoner (http://www.primeshop.com/gztech.htm). 
 
En  studie  utförd  av  Lukas &  Kusterle  (1990)  visade  bland  annat  dessa  nackdelar med 
acceleratorn jämfört med betong utan accelerator: 
 

• Vidhäftning mot bergytan försämras med ökande mängd tillsatt accelerator 
• En kraftig reducering av betongens tryckhållfasthet och elasticitetsmodul. 
• Betongen tenderar att krympa mer ju större mängd accelerator som tillsätts. 

 
Melbye  &  Dimmock  (2001)  menar  att  natriumsilikat  endast  medför  en  tillfällig 
limningseffekt mindre  än  10  sekunder  samt  att  ingen märkbar  hållfasthetstillväxt  sker 
under de 2‐4 första timmarna. Melbye & Dimmock (2001) anser dock att natriumsilikat har 
vissa  fördelar  gentemot de  äldre  starkt  basiska  alkaliska  acceleratorerna med  ett pH  > 
13,0: 
 

• Hälsosammare, pH < 12,0. 
• Lägre reducering av hållfasthet än andra alkaliska acceleratorer. 
• Mycket lägre alkaliskt innehåll än andra alkaliska acceleratorer Na2O < 8,5 %. 

 
Största  nackdelar med  natriumsilikat  anser Melbye  &  Dimmock  (2001)  vara  att  endast 
lagertjocklekar upp till 8 ‐ 15 cm kan appliceras.  
 
Det  är  allmänt  känt  att  användandet  av  acceleratorer  försämrar  betongens 
tryckhållfasthet. Detta gäller även natriumsilikat. En dosering på 15 % av cementvikten 
med natronnatriumsilikatlösning reducerar tryckhållfastheten med upp till 30 % (Melbye 
2005). Kusterle  (2006) menar  dock  att  en  försiktig  användning  av  acceleratorn  inte  ger 
alltför stor negativ påverkan på den slutliga produkten. 
 
 
 
 
 
 

http://www.primeshop.com/gztech.htm
http://www.primeshop.com/gztech.htm
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6.1.2 Meyco SA 170 
Meyco  SA  170  är  en  alkalifri  accelerator.  Acceleratorn  har  använts  av  KGS  sedan 
sommaren 2005. Syftet med denna accelerator var att den skulle användas vid förekomst 
av dåliga  bergförhållanden,  t.ex.  vid  smällbergsproblem. Användningen  har dock  ökat 
utöver detta på grund  av  att  operatörerna  anser  att  ett betydligt  bättre  resultat  erhålls 
med denna jämfört med natriumsilikat. 
 
I  den  alkalifria  acceleratorn  som  studeras  i  detta  arbete  är  huvudbeståndsdelen 
aluminiumsulfat. När aluminiumsulfat reagerar med kalciumhydroxiden bildas ettringit, 
ett  stavformigt  mineral,  på  cementkornens  yta.  Det  är  detta  mineral  som  orsakar 
tillstyvnaden och den initiella hållfastheten. Den tidiga hållfastheten beror således inte på 
att  cementens hydration påskyndas utan på att  stora mängder  ettringit bildas omkring 
cementkornen, Paglia et. al 2001. I mineralet ettringit är 80 % av atomerna antingen en del 
av en vatten‐ eller en hydroxidmolekyl, d.v.s. mineralet består  till största del av vatten. 
Enligt Degussa (2005a) har Meyco en rad fördelar som:  
 

• Snabbare bindningshastighet och högre korttidshållfasthet. 
• Ökade lagertjocklekar upp till 50 cm. 
• Mindre spill och mindre damm. 
• Mindre aggressiv än alkaliska acceleratorer och därför bättre arbetsmiljö. 

 
Studier gjorda av Luiz (1996) visar att den nya generationen acceleratorer, alkalifria, inte 
gav  någon  reducering  i  hållfasthet  i  förhållande  till  referensbetong,  betong  utan 
accelerator. I vissa försök erhölls även tryckhållfastheter högre än referensbetongen med 
alkalifria acceleratorer. Alkalifria acceleratorer har en komplex kemi och är därför dyrare 
att tillverka än natriumsilikat. Detta är en av de nackdelar som finns med produkten. 
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6.2 Utvecklingstrend. 
Enligt Melbye (2005) är natriumsilikat förbjudet att använda i stora delar av Europa idag 
och  Kusterle  (2006)  menar  att  ingen  idag  använder  natriumsilikat  som  accelerator  i 
centrala Europa utan en övergång har skett till att enbart använda alkalifria acceleratorer. 
 
Boliden  AB  har  vid  sin  sprutbetongförstärkning  tidigare  använt  natriumsilikat  som 
accelerator  men  frångått  detta  för  att  idag  enbart  använda  alkalifria  acceleratorer. 
Anledningen  till  byte  av  accelerator  var  att  ett  bättre  resultat  erhölls  med  alkalifria 
acceleratorer  samt att personal  som arbetar med  sprutbetongförstärkningen påpekat att 
de fick problem med hud och sveda  i ögon. Efter övergången  till alkalifria acceleratorer 
har  inga  ytterligare  problem  noterats  (Olsson  2006).  Boliden AB  har  som  tumregel  att 
sprutbetongen ska ha uppnått en hållfasthet av 4 MPa för att bultning ska få ske. Tiden 
för  att  uppnå  detta  värde  kan  med  de  alkalifria  acceleratorerna  styras. 
Acceleratordoseringen kan ökas om bultning ska ske snabbt efter sprutning och reduceras 
något om bultning inte sker förrän efterkommande dag. 
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7 Försök utförda av LKAB 
Nedan redovisas försök från två olika tidpunkter utförda av LKAB i Malmberget. Nilsson 
(2003)  har  i  sina  försök  jämfört  egenskaperna  hos  sprutbetong  med  de  olika 
acceleratorerna.  Försöken  som  utförts  är  plattprov,  böjdraghållfasthet,  tryckhållfasthet 
hos  kuber  samt  spill  vid  sprutning. Westblom  (2005)  har  jämfört  tryckhållfasthet  hos 
sprutbetong med  de  olika  acceleratorerna  hos  in‐situ  cylindrar. Det  betongrecept  som 
använts vid försöken finns att studera i Tabell 7.1. 
 

Tabell 7.1. Recept nr.1020. Sprutbetong med Glenium och fiber 
Material  Värde  Enhet 
Cem I  493  kg 
Ballast 0‐8 mm natur  1421  kg 
Kallvatten  215  kg 
Flytmedel  0,5  % av pulver 
Stålfiber Dramix  50  kg 
Luft  4,0  % av total volym 
vctekv  0,44  kg/kg 
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7.1 Plattprov 
Sex stycken plattprov  tillverkades och testades för att bestämma energiabsorptionen, tre 
stycken  med  natriumsilikat  och  tre  med  alkalifri  accelerator,  Tabell  7.2. 
Energiabsorptionen  mättes  vid  en  nedböjning  av  25  mm,  enligt  EFNARC  (1996). 
Plattproven talar om hur mycket energi som måste tillföras för att en given deformation 
av provkroppen ska erhållas. 
 

Tabell 7.2. Plattprov utförda av Nilsson (2003) 
Plattprov LKAB 2003 

Provnamn  Typ av 
accelerator 

Energiabsorption 
[J] 

Medel 
[J] 

Klass enligt SS‐
14487‐1 

Pa1  Natriumsilikat  951 
Pa2  Natriumsilikat  1002 
Pa3  Natriumsilikat  849 

934  E700 
 

Pz1  Alkalifri   1477 
Pz2  Alkalifri   1377 
Pz3  Alkalifri   1489 

1448  E1000 
 

 
Plattproven  visar  att  energiabsorptionen  är  55 %  högre  för  sprutbetong med  alkalifri 
accelerator jämfört med likvärdig betong där natriumsilikat använts. Detta är baserad på 
medelvärdet för respektive accelerator 
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7.2 Balkprov LKAB 2003 
Balkar har tillverkats av sprutbetong för att bestämma betongens böjdraghållfasthet och 
hållfastheten efter brott, residualhållfastheten, i sprutbetong med stålfiber, Tabell 7.3. 
Böjdraghållfastheten är ett indirekt mått på betongens draghållfasthet. 
Balkproven har provats enligt ASTM C018‐94b.  
 

Tabell 7.3. Balkprov utförda av Nilsson (2003) 
Böjdraghållfasthet LKAB 2003 

Prov 
Typ av 

accelerator 

Spänning vid 
första spricka 

[MPa] 

Medel
[MPa]

Maximal 
böjdragspännin

g [MPa] 

Medel 
[MPa] 

All A  Natriumsilikat  4,1  4,1 
All B  Natriumsilikat  3,6  3,6 
All C  Natriumsilikat  3,7 

3,8 
3,7 

3,8 

PzA  Alkalifri   5,0  5,0 
PzB  Alkalifri   4,8  4,8 
PzC  Alkalifri   4,1 

4,6 
4,1 

4,6 

 
Balkproven som utförts visar att maximal böjdraghållfasthet och spänning vid första 
spricka är 21 % högre för prover med alkalifri accelerator jämfört med proverna där 
natriumsilikat använts. 
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7.3 Tryckhållfasthet 
Sprutbetongens tryckhållfasthet har provats på in‐situ betongcylindar som kärnborrats ur 
ortväggen (Westblom 2005) samt på kuber (Nilsson 2003) vilka har tillverkats genom att 
lådor placerats vid ortsulan och fyllts av roboten vid sprutning av sprutbetongen. Kuber 
har sedan sågats ur den hårdnade betongen, Tabell 7.5. Samtliga LKAB:s tester av 
tryckhållfasthet har utförts vid Luleå tekniska universitet. Westblom (2005) har provat 
hållfastheten på cylindrar som kärnborrats från ortväggen, Tabell 7.4.  
 

Tabell 7.4. Tryckhållfasthet utförda av Westblom (2005) 
Tryckhållfasthet in‐situ cylindrar LKAB 2005 

Provplats  Accelerator 
% av 
cement 

Testålder 
[Dygn] 

Medelvärde
[MPa] 

Pz 895  Natriumsilikat ‐  25  30,2 
Al 932  Natriumsilikat ‐  418  49,4 
         
Al 902  Alkalifri  ‐  25  58,2 
Al 902  Alkalifri  ‐  25  46,8 
Pz 895  Alkalifri  ‐  419  67,5 

 
Mängden tillsatt accelerator är ej känd i dessa försök. Resultaten uppvisar dock en högre 
hållfasthet för betong med alkalifri accelerator. Tryckhållfastheten är 55‐97 % högre för 
prov med alkalifri accelerator jämfört med natriumsilikat vid 25 dagars ålder. Prover 
gjorda på betong med en ålder på ett drygt år uppvisar 37 % högre hållfasthet. 

 
Tabell 7.5. Tryckhållfasthet utförda av Nilsson (2003) 

Kubhållfasthet LKAB 2003 

Provplats  Accelerator 
% av 
cement 

Testålder 
[Dygn] 

Medelvärde
[MPa] 

Al 932  Natriumsilikat 3,7 ‐ 4,7  12  39,8 
Al 932  Natriumsilikat 3,7 ‐ 4,7  27  37,8 
Al 932  Natriumsilikat 3,7 ‐ 4,7  107  56,1 
Pz 870  Alkalifri  4,7  14  52,1 
Pz 870  Alkalifri  4,7  28  45,6 
Pz 870  Alkalifri  4,7  109  63,3 

 
Nilsson (2003) har genom sprutning i formar provat kubhållfastheten. Efter 12‐14 dagar 
uppvisar prover med alkalifri accelerator 31 % högre hållfasthet, efter 28 dagar 21 % 
högre och vid cirka 3 månaders ålder 13 % högre hållfasthet. Proverna för 28 dagar kan ha 
utsatts för frysning. 
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7.4 Spillprov 
Vid sprutning sker alltid en  förlust av betong  i  form av återslag och släpp på grund av 
dålig  vidhäftning.  Spillprov  har  utförts  av  Nilsson  (2003).  Spillprov  har  då mätts  vid 
sprutning med alkalifri accelerator respektive natriumsilikat. Resultaten från spillproven 
var  enligt  Tabell  7.6  betydligt  högre  vid  användandet  av  natriumsilikat.  Mängden 
accelerator som använts vid mätning av spill finns ej dokumenterad.  
 

Tabell 7.6. Spillprov utförda av Nilsson (2003) 
Spillprov LKAB 2003 

Provplats  Lassstorlek [m3]  Vikt betong [kg] Accelerator  Spill [kg]  Spill [%]
Fa 830/02  5  10571  Alkalifri  619,1  5,9 
Pz 895/231  5  10569  Natriumsilikat  1342,2  12,7 

 
 

7.5 Tidig hållfasthet 
Försök  för  att  avgöra  den  tidiga  hållfastheten  hos  sprutbetongen  har  genomförts  av 
Westblom  (2005). Denna har dock endast mätts under en period av 8  timmar. Resultaten 
från dessa mätningar visar att sprutbetong med alkalifri accelerator uppnår en hållfasthet 
av 1 MPa efter ungefär 2 timmar och motsvarande hållfasthet uppnåddes efter ungefär 4,5 
timmar  då  natriumsilikat  användes.  Efter  8  timmar  hade  sprutbetong  med  alkalifri 
accelerator  en  hållfasthet  av  9  MPa.  Sprutbetong  med  natriumsilikat  hade  då  en 
hållfasthet av 5 MPa. 
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8 Försök utförda av NCC‐KGS 

8.1 Tidig hållfasthet 
Den tidiga hållfastheten hos sprutbetong med natriumsilikat och alkalifri accelerator har 
jämförts. Två indirekta metoder har använts 
 

• Penetrationsnål   0,2 – 1,2 MPa 
• Hilti‐test    1 – 8 MPa & 2 – 15 MPa 

 
Metodbeskrivningar för utförandet av testerna har hämtats från den italienska standarden 
för provning av sprutbetong (Norma Italiana 1999) då den svensk‐europeiska standarden 
ej  ännu  publicerats.  En  ytterligare  anledning  till  varför  denna  källa  använts  är  att 
utrustningen som beskrivs är identisk med den som använts vid försöken. 

8.1.1 Penetrationsnål 
Penetrationsnålen  som  använts  vid  försöken  ses  i  Figur  8.1.  Penetrationsnålen  har  en 
diameter på  3 mm  som  trycks  in  i betongen. På handtaget kan  sedan  antalet kilo  som 
krävs för att penetrera betongen 15 mm avläsas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8.1. Penetrationsnål som använts vid försöken. 
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Tryckhållfastheten kan bestämmas  i  intervallet 0,2 – 1,2 MPa med penetrationsnålen. En 
grov uppskattning av hållfastheten kan erhållas genom att dividera antalet kilo med 500. 
En  noggrannare  uppskattning  fås  om  kaliberingskurvan  från  Norma  Italiana  (1999) 
används där tryckhållfastheten bestäms av sambandet  
 

yx ⋅=
275
4           (8.1) 

 
där x  är Tryckhållfastheten i MPa och y är den kraft som krävs för att penetrera betongen 
15 mm. Eller grafiskt enligt Figur (8.2) där en viss osäkerhet i mätningarna går att utläsa. 
 

Figur 8.2. Bestämning av tidig hållfasthet med penetrationsnål. 
 
När hållfastheten ska bestämmas för en viss tid beräknas medelvärdet av tio mätningar. 
Dessa mätningar sker under en tidsperiod av 60 sekunder. Detta innebär en mätning var 
6:e sekund. 
 
 
 
 



Kapitel 8 Försök utförda av NCC‐KGS 

  43

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Tryckhållfasthet [ Mpa ]

F 
/ l

8.1.2 Hilti test 
Hilti‐testet används för att mäta tryckhållfastheten i intervallet 2 – 15 MPa enligt Norma 
Italiana (1999). Hållfastheten bestäms genom att en gängbult skjuts in i betongen med en 
bultpistol. Laddningen som används är Hilti:s gröna patroner. Längden som gängbulten 
penetrerar betongen mäts och Hilti:s tester 4  används sedan för att bestämma erforderlig 
utdragskraft. Genom  att  använda  Ekvation  8.2  eller  Figur  8.3  kan  sedan  hållfastheten 
bestämmas. För varje  tidpunkt där hållfastheten ska bestämmas genomförs åtta stycken 
utdragsprov.  
 

69,7

7,2 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

= l
F

x               (8.2)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figur 8.3. Bestämning av tryckhållfasthet 2 – 15 MPa  enligt Hilti testet. 
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Den tidiga hållfastheten kan även bestämmas i ett tidigare intervall mellan 1 ‐8 MPa om 
Hilti:s vita patroner  används. Noggrannheten  i detta  intervall är  inte  lika  stor  som vid 
användning  av  de  gröna  patronerna. Vid  bestämning  av  hållfastheten  i  detta  intervall 
sker ingen mätning av utdragskraften utan endast inträngningen hos gängbulten.  
 
Hållfastheten bestäms av sambandet  
 

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−
−

=
723,16
196,65exp lx                 (8.3) 

 
eller Figur 8.4. För varje tidpunkt där hållfastheten ska bestämmas genomförs åtta stycken 
prov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur  8.4. Bestämning av tryckhållfasthet 1 – 8 MPa  enligt Hilti testet. 
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Den kompletta utrustning som krävs för att genomföra testet är, Figur 8.5. 
 

• Bultpistol Hilti DX 41. 
• Gängbult X‐M6‐8‐52D12, 60 mm och/eller X‐M6‐8‐72D12, 80 mm. 
• Patroner kaliber 6,8/11 M Grön Och/eller Patroner kaliber 6,8/11 M Vit. 
• Hilti Tester 4. 
• Stålbrickor för att skapa distans vid utdragning med Tester 4. 
• Sfärisk mutter för utdragning av gängbult med Tester 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figur 8.5. Utrustning som krävs för att genomföra Hilti testet. 
 
På Bultpistolen finns ett antal olika effektlägen. Vid test är det alltid effektläge (1) som ska 
användas för att kunna beräkna hållfastheten med ekvationer och figurer ovan. 
 



Kapitel 8 Försök utförda av NCC‐KGS 

  46

8.2 Resultat av tidig hållfasthetsutveckling 
Den  tidiga hållfasthetsutvecklingen har kontrollerats med  tidigare beskriven utrustning. 
Resultaten av dessa mätningar visar att en hållfasthet av 1 MPa uppnås efter 2  timmar 
med alkalifria acceleratorn Meyco SA 170 och efter 4,5 – 5,5 timmar med natriumsilikat. 
Insamlade data har plottas i diagram enligt SIS (2005) och kan studeras närmare i Bilaga 4. 
 
Resultaten visar att sprutbetong där natriumsilikat använts som accelerator tillhör klass J1 
medan sprutbetong där alkalifri accelerator använts tillhör klass J2. 
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8.3 Tryckhållfasthet 
Tryckhållfastheten  hos  sprutade  provkroppar  har  undersökts.  Genom  att  applicera 
sprutbetong i formar tillverkade av trä med lutande sidor, Figur 8.6 enligt Betonghandbok 
arbetsutförande (1992). Lådan ska ha en höjd av minst 110 mm och bottens kantlängd ska 
vara ca 400 mm och det yttre kantmåttet ca 600 mm. Betongen har sedan under 3 veckor 
förvarats  under  jord  i  samma  klimat  som  råder  för  sprutbetongförstärkningen.  Efter  3 
veckor har proverna sänts till Sveriges provnings‐ och forskningsinstitut (SP) som utfört 
provningen. Ur varje  form har  3  st kuber  sågats ut  och hållfastheten  bestämts  som  ett 
medelvärde  av dessa. Kuberna  trycks vinkelrät  sprutningsriktningen då det  är  i denna 
riktning konstruktionen tar upp påverkande krafter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8.6. Form för sprutning av sprutbetong för kubhållfasthet. 
 
Syftet  var  att  prova  28  dagarshållfastheten.  Problem  har  uppstått  när  proverna  skulle 
tryckas  och  därför  har  hållfastheten  bestämts  efter  35  dagar.  Tre  formar  för  varje 
accelerator  tillverkades  från  skilda betongblandningar, Bilaga 1. Detta  för att erhålla en 
viss  spridning. Alla  prover  har  testats  vid  samma  ålder.  Resultaten  visar  en  betydligt 
lägre hållfasthet för prover med natriumsilikat, Tabell 8.1. 
 

Tabell 8.1. Resulat från hållfasthetsprov utförda på kuber. 

Provplats  Märkning  Accelerator  % av 
cement 

Testålder 
[Dygn] 

Medelvärde
[MPa] 

Ka 830/600  N:1  Natriumsilikat Ca. 9,0  35  31,7 
Ka 830/602  N:2  Natriumsilikat Ca. 9,0  35  30,1 
Fa 855/E‐ort  N:3  Natriumsilikat Ca. 9,0  35  30,5 
           
Al 932/01  A:1  Alkalifri  5,8  35  44,3 
Al 1022/FV  A:2  Alkalifri  5,7  35  40,0 
Al 1022/503  A:3  Alkalifri  5,6  35  33,6 
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8.4 Spillprov 
I denna  studie har spillförsök genomförts. Spillprov har genomförts på  samma område 
och geologin  i de orter där försök genomförts är  lika. Mängden alkalifri accelerator som 
använts vid sprutningen har beräknats genom mätning i de cylindriska tankar där denna 
förvaras på rotorbilen. Inga flödesmätare finns installerade på sprutroboten.  

8.4.1 Alkalifri accelerator 
Spillprovet med alkalifri accelerator omfattade ett  lass på 9,5 m3. Då  lasstorleken var så 
pass stor täcktes sulan i två orter med ventiflexduk. Efter sprutning samlades spillet upp i 
hinkar och vägdes på plats. Spillet i första orten var ca. 191 kg. När andra orten sprutades 
uppstod problem med tillförseln av accelerator fram till munstycket. För lågt tryck gjorde 
att tillräckligt mycket Meyco inte tillfördes och operatören upplevde ett par större släpp 
av  sprutbetong.  Från  andra  orten  hade  spillet  en  totalvikt  av  cirka  1109  kg. 
Medelförbrukningen  av  accelerator  under  sprutningen  av  lasset  var  3,3  %  av 
cementvikten.  Under  sprutning  av  sprutbetong  vid  första  gaveln  kunde  inga  släpp 
observeras och spillet vid denna gavel är således endast återslag. Vid andra gavel utgör 
släppen under sprutning på grund av dålig tillförsel av accelerator en betydande del av 
spillmängden.  En  ytterligare  anledning  till  varför  större  släpp  inträffade  var  att 
operatören försökte fylla ett större slag i taket vilket krävde extremt tjocka påslag vilket i 
vanliga fall inte är några problem. 
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8.4.2 Spillprov med natriumsilikat 
Lasstorleken som sprutades var 5 m3. Acceleratordoseringen uppskattas till cirka 150 ‐200 
liter vilket motsvarar en åtgång av 9  ‐ 11 % eller 30 – 40  liter per m3 vilket är en  typisk 
dosering vid användning av natriumsilikat. Ett antal släpp inträffade under sprutningen. 
Något som skiljer sig från spillmätningen med alkalifri accelerator var att spillmaterialet 
var mer poröst. Totala spillmängden vid detta prov kan ses i Figur 8.7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figur 8.7. Spillprov natriumsilikat Kapten 830 ort 602. 
 
En nästan dubbelt så hög spillmängd erhölls då natriumsilikat användes som accelerator 
jämfört med alkalifri, Tabell 8.2. Blandningsrecept för proverna går att studera i Bilaga 2. 
 

Tabell 8.2. Resultat av spillprov NCC‐KGS. 

 

Spillprov NCC‐KGS 2006 
Prov  Lassstorlek  

[m3] 
Vikt betong 

[kg] 
Accelerator  Mängd 

accelerator [%] 
Spill 
[kg] 

Spill 
[%] 

M:1  9,5  20900  Alkalifri  3,3  1300,4  6,2 

M:2  5,0  11000  Natriumsilikat 8 ‐ 10  1494,5  13,6 
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Diskussion 
 
Ingående material 
Utifrån  observationer  vid  tillverkningen  av  betong  kan  konstateras  att  kvalitén  för  de  
ingående materialen cement, microsilica, vatten och använda tillsatsmedel som flytmedel 
och  retarder  kontrolleras  av  leverantörerna.  Det  material  som  inte  genomgått  en 
omfattande kvalitetskontroll är det krossade ballastmaterialet. 
 
Sedan december  2005 har  endast  krossat material  använts  som  ballast. De prover  som 
utförts är  tryckhållfasthet och säkerställande om att rätt  fraktion används. Operatörerna 
anser  att  betong  med  krossad  ballast  fungerar  bra  att  applicera.  Dock  har  ingen 
petrografisk analys gjorts av materialet det är därför okänt om det krossade materialet är 
lämpligt som ballast till betong. En förutsättning för att krossad ballast ska kunna ersätta 
naturgrus är att den ger en förbättrad vidhäftning mellan cementpastan och ballast för att 
uppväga  för  det  ökade  vattenbehovet.  Skulle  en  petrografisk  analys  visa  att 
krossmaterialet är olämpligt som ballast samtidigt som en större mängd vatten krävs för 
att  erhålla  en  bra  konsistens  kommer  troligtvis  sprutbetongförstärkningens  kvalité  att 
försämras  kraftigt.  Om  stora  variationer  förekommer  i  kvalitén  hos  det  krossade 
ballastmaterialet  orsakar  detta  problem  nedströms  i  produktionskedjan  som  t.ex.  vid 
optimering av blandningsrecept.  
 
Blandning av betong 
Själva  tillverkningen  av  betongen  kan  anses  fungera  mycket  tillfredställande.  Hela 
processen är automatiserad. De recept som används idag skulle dock kunna modifieras så 
att ett lägre vct erhålls. Ett lägre vct skulle medföra fördelar som högre sluthållfasthet hos 
förstärkningen  vilket  troligtvis  skulle  resultera  i mindre  omförstärkningar.  Ett  lågt  vct 
skulle även minska förbrukningen av accelerator. Enligt de recept som används idag ska 
vct uppgå till 0,47‐ 0,48 men ligger ofta över 0,50. varje ökning av vct med 0,01 resulterar i 
en reducering av tryckhållfastheten med cirka 2 %. Recepten använda vid tidigare försök 
utförda av LKAB hade ett kalkylerat vct på 0,44. Med hjälp av  superplasticerare är det 
praktiskt möjligt att uppnå vct på 0,40. vid användning av ett så pass lågt vct skulle 20 % 
högre tryckhållfasthet erhållas.  
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Leverans av betong 
Enligt  beställarens  krav  får  ej  betong  äldre  än  90 minuter  användas.  Detta  krav  har 
uppfyllts  vid  alla  observationer  i  detta  arbete.  Kravet  kan  dock  diskuteras  eftersom 
möjligheten  till  användning  av  retarderande medel  finns.  Dessa  tillsatsmedel  gör  det 
möjligt  att hålla  betongen  i  rotorbil upp  till  72  timmar  beroende på  tillsatt mängd. En 
större mängd  accelerator krävs dock med denna  tillsats. Vid  leverans  av betong måste 
rotorbilen fylla sina tankar med natriumsilikat eller alkalifri accelerator på nivå 350. Detta 
moment  skulle  kunna  elimineras  om  alla  acceleratorer  förvarades  i  eller  i  närheten  av 
betongstationen.  I  skrivande  stund  har  förvaringen  av  alkalifri  accelerator  flyttas  till 
betongstationen. Påfyllnad av natriumsilikat måste dock fortfarande ske på nivå 350. 
 
Sprutning 
Själva sprutningen fungerar mycket tillfredsställande. Vanliga problem är slangstopp och 
stopp i munstycket. Dessa problem åtgärdas dock ofta snabbt. Mätning av spillmängder 
resulterade i nästan identiska resultat som LKAB:s tidigare undersökning. Vid sprutning 
med natriumsilikat överstiger spillmängden de 10 % som tillåts enligt LKAB. Sprutning 
med alkalifri accelerator gav ungefär hälften så stora spillmängder som sprutning med 
natriumsilikat. Denna ökade spillmängd kan direkt räknas om till ökade kostnader 
och/eller förlorad mängd förstärkning.  
 
Kontroll 
Kontroll  av  den  färdiga  sprutbetongförstärkningen  kan  göras  på  flera  olika  sätt.  Att 
spruta  formar  är  ett  sätt,  dock  krävande  då  proverna  blir mycket  tunga  och  svåra  att 
hantera.  Om  kontinuerlig  provning  ska  ske  bör  istället  in‐situ  kärnor  utnyttjas.  Vid 
uttagning av dessa kommer tjocklek, fiberinnehåll, densitet och tryckhållfasthet att kunna 
bestämmas.  Uttagning  av  kärnor  medför  även  möjligheten  att  testa 
vidhäftningshållfastheten om proverna tas på rätt sätt. 
 
Jämförelse av acceleratorer. 
Den tidiga hållfasthetstillväxten är betydligt högre med alkalifri accelerator  jämfört med 
natriumsilikat. Detta är viktigt då höga framdrifter ska erhållas. Ofta sker bultning direkt 
efter sprutning. Om en gräns för tryckhållfastheten sätts på 1 MPa kan bultning ske efter 
en  till  två  timmar. Om  natriumsilikat  istället  används  ökar  denna  tid  till  fyra  till  fem 
timmar.  En  ökning  av  hållfasthetstillväxten  kan  även  ske  om  ett  cement  med  högre 
kvalitet används. 
 
Tryckhållfastheten hos sprutbetong där alkalifri accelerator använts är  i samtliga  försök 
högre  än  hos  betong  med  natriumsilikat.  I  vissa  fall  är  tryckhållfastheten  när 
natriumsilikat används så  låg att beställarens krav ej uppfylls. Övriga provresultat som 
spillmängder,  böjdraghållfasthet  och  energiabsorption  ger  samma  resultat.  En  bättre 
förstärkning erhålls vid användandet av alkalifri accelerator.  
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Enda  nackdelen med  den  alkalifria  accelerator  kan  anses  vara  det  högre  priset.  Den 
alkalifria  acceleratorn  är  ungefär  tre  gånger  så  dyr  som  natriumsilikat. Denna  direkta 
kostnadsökning vid inköp bör dock ställas i relation till: 
 

• Bättre arbetsmiljö 
• Potentiell reducering av antalet omförstärkningar  
• Minskade spillmängder 
• Högre kvalité på sprutbetongförstärkningen 
• Hantering av endast en accelerator 
• Möjlighet att applicera mycket tjocka lager i ett påslag 
• Snabbare hållfasthetstillväxt vilket innebär ökad säkerhet vid snabb drivning 

 
Möjligheten  att  applicera  tjocka  lager  sprutbetong  innebär  att  tiden  för  förstärkningen 
minskas  drastiskt  då  endast  en  etablering  behöver  göras med  sprutroboten  och  ingen 
väntetid krävs för att första påslaget betong ska hinna brinna. 
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Slutsats 
 
En  studie  av det  krossade  ballastmaterialet  bör  genomföras med  syfte  att  fastställa  att 
samma kvalité kontinuerligt erhålls. 
 
De  recept  som  används vid betongtillverkningen bör  ses över med  syfte  att  sänka vct. 
Detta sker genom att öka andelen superplasticerare. En sänkning av vct från 0,50 till 0,40 
skulle öka  tryckhållfastheten hos betongen med ungefär 20 %. Ett  lägre vct  skulle även 
minska förbrukningen av accelerator. 
 
En övergång  till  att  endast  använda  alkalifria  acceleratorer bör  ske. Detta medför  flera 
fördelar  som  en  förbättrad  arbetsmiljö,  hantering  av  endast  en  accelerator  och  en 
kvalitetshöjning hos sprutbetongförstärkningen. Även spillmängderna skulle reduceras. 
 
Andra förbättringar som kan genomföras är att byta ut cementet som används idag mot 
ett med högre kvalité. Med detta avses snabbare hållfasthetstillväxt. 
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Bilaga 1 
Betongens sammansättning vid sprutning av formar för kubhållfasthet. Receptet anger de 
beräknade mängderna för att erhålla rätt vattencementtal. Bör värden är de korrigerade 
mängderna där hänsyn tagits till fuktkvoten i ballast och tillsatsmedel. Är‐värden anger 
de verkliga mängder som uppmätts vid blandning. 
 

Tabell B:1. Betongsammansättning för sprutform A:1 betongrecept nr. 957. 
Material  Andel fukt  Recept  Bör värde  Är värde  Enhet 
Cem II 42,5R/A‐LL    470  470  470  kg 
Microsilica    20  20  19  kg 
Ballast 0‐8 mm kross  1,8 %  1470  1496  1494  kg 
Glenium 51  65,0 %  0,3  0,3  0,3  % av pulver 
Hetvatten    134  134  133  kg 
Kallvatten    110  78  77  kg 
Extra vatten    0  5  15  kg 
Stålfiber Dramix    45  45  46  kg 
Delvo Stabil    ‐  ‐  ‐  % av pulver 
Luft    4,0  4,0  4,0  % av total volym 
           
vctekv    0,48  0,48  0,49  kg/kg 
 
 

Tabell B:2. Betongsammansättning för sprutform A:2 betongrecept nr. 957. 
Material  Andel fukt  Recept  Bör värde  Är värde  Enhet 
Cem II 42,5R/A‐LL    470  470  476  kg 
Microsilica    20  20  19  kg 
Ballast 0‐8 mm kross  1,8 %  1470  1496  1495  kg 
Glenium 51  65,0 %  0,3  0,3  0,3  % av pulver 
Hetvatten    134  134  133  kg 
Kallvatten    110  78  76  kg 
Extra vatten    0  5  27  kg 
Stålfiber Dramix    45  45  46  kg 
Delvo Stabil    ‐  ‐  ‐  % av pulver 
Luft    4,0  4,0  4,1  % av total volym 
           
vctekv    0,48  0,48  0,52  kg/kg 
 
 

 
 
 
 



 

  59

 
 
 
 

Tabell B:3. Betongsammansättning för sprutform A:3 betongrecept nr. 957. 
Material  Andel fukt  Recept  Bör värde  Är värde  Enhet 
Cem II 42,5R/A‐LL    470  470  475  kg 
Microsilica    20  20  19  kg 
Ballast 0‐8 mm kross  1,8 %  1470  1496  1495  kg 
Glenium 51  65,0 %  0,3  0,3  0,3  % av pulver 
Hetvatten    134  134  133  kg 
Kallvatten    110  78  76  kg 
Extra vatten    0  5  26  kg 
Stålfiber Dramix    45  45  47  kg 
Delvo Stabil    ‐  ‐  ‐  % av pulver 
Luft    4,0  4,0  4,1  % av total volym 
           
vctekv    0,48  0,48  0,51  kg/kg 
 
 

Tabell B:4. Betongsammansättning för sprutform N:1 betongrecept nr. 957. 
Material  Andel fukt  Recept  Bör värde  Är värde  Enhet 
Cem II 42,5R/A‐LL    470  470  473  kg 
Microsilica    20  20  19  kg 
Ballast 0‐8 mm kross  1,8 %  1470  1496  1495  kg 
Glenium 51  65,0 %  0,3  0,3  0,3  % av pulver 
Hetvatten    134  134  134  kg 
Kallvatten    110  78  76  kg 
Extra vatten    0  5  31  kg 
Stålfiber Dramix    45  45  46  kg 
Delvo Stabil    ‐  ‐  ‐  % av pulver 
Luft    4,0  4,0  4,1  % av total volym 
           
vctekv    0,48  0,48  0,53  kg/kg 
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Tabell B:5. Betongsammansättning för sprutform N:2 betongrecept nr. 957. 
Material  Andel fukt  Recept  Bör värde  Är värde  Enhet 
Cem II 42,5R/A‐LL    470  470  471  kg 
Microsilica    20  20  19  kg 
Ballast 0‐8 mm kross  1,8 %  1470  1496  1503  kg 
Glenium 51  65,0 %  0,3  0,3  0,3  % av pulver 
Hetvatten    134  134  132  kg 
Kallvatten    110  78  78  kg 
Extra vatten    0  5  24  kg 
Stålfiber Dramix    45  45  45  kg 
Delvo Stabil    ‐  ‐  ‐  % av pulver 
Luft    4,0  4,0  4,1  % av total volym 
           
vctekv    0,48  0,48  0,51  kg/kg 
 
 

Tabell B:6. Betongsammansättning för sprutform N:3 betongrecept nr. 958. 
Material  Andel fukt  Recept  Bör värde  Är värde  Enhet 
Cem II 42,5R/A‐LL    476  476  478  kg 
Microsilica    20  20  20  kg 
Ballast 0‐8 mm kross  1,8 %  1486  1513  1515  kg 
Glenium 51  65,0 %  0,3  0,3  0,3  % av pulver 
Hetvatten    145  145  145  kg 
Kallvatten    97  65  65  kg 
Extra vatten    0  5  21  kg 
Stålfiber Dramix    ‐  ‐  ‐  kg 
Delvo Stabil    ‐  ‐  ‐  % av pulver 
Luft    4,0  4,0  4,1  % av total volym 
           
vctekv    0,47  0,47  0,50  kg/kg 
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Bilaga 2 
Betongrecept vid spillmätningar. 
 
 

Tabell B:7. Betongsammansättning för spillprov M:1 betongrecept nr. 957. 
Material  Andel fukt  Recept  Bör värde  Är värde  Enhet 
Cem II 42,5R/A‐LL    476  475  478  kg 
Microsilica    20  20  20  kg 
Ballast 0‐8 mm kross  1,4 %  1457  1476  1482  kg 
Glenium 51  65,0 %  0,3  0,3  0,3  % av pulver 
Hetvatten    123  123  123  kg 
Kallvatten    123  99  98  kg 
Extra vatten    0  5  14  kg 
Stålfiber Dramix    45  45  45  kg 
Delvo Stabil    ‐  ‐  ‐  % av pulver 
Luft    4,0  4,0  4,0  % av total volym 
           
vctekv    0,48  0,48  0,49  kg/kg 
 
 

Tabell B:8. Betongsammansättning för spillprov M:2 betongrecept nr. 957. 
Material  Andel fukt  Recept  Bör värde  Är värde  Enhet 
Cem II 42,5R/A‐LL    476  475  477  kg 
Microsilica    20  20  20  kg 
Ballast 0‐8 mm kross  1,4 %  1457  1476  1479  kg 
Glenium 51  65,0 %  0,3  0,3  0,3  % av pulver 
Hetvatten    123  123  123  kg 
Kallvatten    123  99  100  kg 
Extra vatten    0  5  22  kg 
Stålfiber Dramix    45  45  45  kg 
Delvo Stabil    ‐  ‐  ‐  % av pulver 
Luft    4,0  4,0  4,0  % av total volym 
           
vctekv    0,48  0,48  0,52  kg/kg 
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Bilaga 3 
Siktkurvor för naturgrus fraktion 0 – 8 mm som används vid tillverkning av sprutbetong. 
De grövre linjerna i diagrammet är de gränser som siktkurvan bör ligga innanför enligt 
EFNARC (1999b) 
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Bilaga 3 
Siktkurvor för krossad ballast fraktion 0 – 8 mm som används vid tillverkning av 
sprutbetong. De grövre linjerna i diagrammet är de gränser som siktkurvann bör ligga 
innanför enligt EFNARC (1999b) 
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Bilaga 4 
Tidig hållfasthetsutveckling. Heldragna linjer reprensenterar alkalifri accelerator och 
streckade linjer natriumsilikat. 
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