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 SAMMANFATTNING 

På grund av allt hårdare miljökrav måste betongindustrin minska sitt uttag av naturgrus och 

övergå till att använda krossat berg som ballast i betong. Naturgrus har en rund kornform som 

passar bra till betongtillverkning. Krossat berg kan få en mer flakig kornform när berget 

krossas ner till mindre fraktioner. Vid förädlingsprocessen av berg till betongtillverkning 

påverkar flera faktorer som till exempel ingående bergart, krossningsmetod och 

bearbetningsgrad. Efter berget krossats ner kan materialet bearbetas genom kubisering och 

vindsiktning för att uppnå en rundare kornform på bergkrossmaterialet.  

 

Betongens sammansättning består av cement, vatten, ballast och eventuella tillsatsmaterial 

och tillsatsmedel. Byta ut naturgrus mot krossat bergmaterial rakt av kan vara svårt på grund 

av försämrad kornform och mer finmaterial. Ofta måste receptoptimeringar av 

betongsammansättningen genomföras för att uppnå samma betongegenskaper med krossat 

bergmaterial som med naturgrus. Det kan innebära en högre mängd cementpasta för att få 

samma arbetbarhet och reologi i den färska betongmassan. För både betongtekniska och 

arbetsmiljömässiga skäl är det angeläget att byta ut naturgrus mot bergkross utan att öka 

cementhalten och för att lyckas med detta krävs det viss bearbetning av bergkrossmaterialet. 

 

Vid val av krossningsmetod för att förbättra kornform och kornkurvan på bergkrossmaterialet 

måste alltid ekonomiska aspekten beaktas och det är därför viktigt att förstå hur olika 

bearbetningssteg påverkar betongens egenskaper. På grund av detta behövs det metoder för att 

avgöra om ett bergkrossmaterial är lämpligt för betongtillverkning. Detta exjobb fokuserar på 

att undersöka om det är möjligt att avgöra om ett ballastmaterial är lämpligt för 

betongtillverkning genom att göra några enkla ballastmetoder. Ballastmaterial med olika 

bearbetningsgrad har används i försöken, dels endast nerkrossat bergmaterial samt 

ballastmaterial som har bearbetats med en kubisator och vindsikt.  

Fina fraktioner 0/4mm och andelen finmaterial mindre än 0,25 mm har stor inverkan på 

betongens arbetbarhet och därför fokuserar denna studie på ballastmaterial mindre än 4 mm. 

Resultaten från examensarbetet visar att det finns tydliga samband mellan ballastförsök och 

betongförsöken och det är därmed möjligt att avgöra ett ballastmaterials lämplighet för 

betongtillverkning utan att behöva utföra storskaliga betongförsök. Det är svårt att bedöma 

materialets lämplighet genom bara en ballastmetod, men vid kombination av två metoder 

beskriver väl ballastmaterialets lämplighet för betongtillverkning. Viktigast vid produktion av 

bergkross till betongtillverkning är kornform och kornfördelning. Dessa två parametrar 

påverkar betongsammansättningen och därför är ballastmetoder som beskriver de två 

parametrarna viktiga. 

 
  



 

 

IV 

 

 

 ABSTRACT 

Due to increasingly strict environmental regulations regarding extraction of gravel the 

concrete industry need to reduce the use of gravel and replace it with crushed aggregates in 

concrete. Gravel is very suitable for concrete because of its round grain shape with a smooth 

surface and very often also a suitable particle size distribution. Crushed aggregates very often 

have a more flake grain shape and higher content of fine particles. The characteristic of 

crushed aggregates depends on parameters such as; type of rock, crushing method and degree 

of refinement. With a suitable rock type and by choosing the right crushing setup it is possible 

to produce crushed aggregates for concrete. The use of VSI crushers may improve the grain 

shape but is not always necessary. In case of very high content of fines an air classifier can be 

used to reduce the filler content (or by washing).  

Concrete consists of cement, water, aggregates and very often also additional materials and 

admixtures. Replacing gravel with crushed aggregate as a direct 1:1 substitute might be 

difficult because of the grain shape of crushed aggregates and its higher fine content. Very 

often mix-design adjustments are required to achieve the same concrete properties as with 

gravel and to ensure the fresh concrete workability it might be needed to increase the cement 

paste. For environmental and concrete technical reasons, it is desirable to substitute gravel 

with crushed aggregates without increasing the cement paste and to succeed, it requires some 

kind of refinement of the hard rock.  

When choosing crush methods to improve the properties of the crushed aggregates decisions 

always include economic considerations and it is necessary to understand how varying 

degrees of processing effect the concrete properties. This include a need for test methods that 

makes it possible to determine if a crushed material is good enough for concrete. This master 

thesis aims to investigate if it is possible to determine if a crushed aggregate is suitable for 

concrete by using some practical and simple aggregate test methods. Aggregates with 

different degree of refinement has been used in the study; conventional crushed and materials 

processed with a VSI and an air classifier.Fine aggregates 0/4 mm and also the properties of 

the fines, particles smaller than 0,25 mm, have a major impact on the concrete workability so 

focus in this investigation is crushed aggregates smaller than 4 mm. 

The results from this work show that there are correlations between the outcomes from 

aggregate tests and from concrete tests and that it is possible to assess if a crushed material is 

suitable for concrete without carry out a large scale concrete tests. It is difficult to assess a 

material with only one single aggregate test method but a combination of two tests methods 

describes well how the material will behave in a concrete. Important when producing crushed 

aggregates for concrete is the particle shape and the particle size distribution. These two 

parameters are important for how the material affects the concrete properties and aggregate 

test methods that can describe these parameters are desirable. 
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1 INLEDNING 

 

1.1  Bakgrund  

Betong består generellt till ca 75-80 % av ballastmaterial. Betongindustrin i Sverige har 

använt naturgrus, främst från rullstensåsar, som ballast i betong sedan betongen 

introducerades på slutet av 1800-talet. Ungefär 45 % av utbrutet naturgrus går till 

betongtillverkning och resten används till andra tillämpningar så som t.ex. fyllnadsmaterial 

vid hus, rörgravar, EU-sand och jordförbättringar. Uttaget av naturgrus har inneburit att 

antalet naturgrusåsar har minskat och de återstående åsarna måste bevaras eftersom de är 

viktiga för grundvattentillgången. Sveriges riksdag har beslutat om ett antal miljömål som 

innebär att uttaget av naturgrus ska begränsas för att säkerhetsställa god tillgång till 

grundvatten. Detta gör att betongbranschen måste undersöka alternativ till naturgrus och 

anpassa framtida betongproduktion till andra ballastmaterial. 

 

Val av ballastmaterial styrs framför allt av mängden material som behövs, materialkvaliteten 

och kostnaden. Ett alternativ till ersättning av naturgrus är krossat berg. Dock måste 

ballastvalet uppfylla de ställda kraven med avseende på tillgänglighet, volym och 

beständighet i betong. Krossmaterial varierar beroende på bergart, krossteknik, 

ingångsfraktioner till krossningsprocessen och antal processteg. Idag används krossat berg i 

fraktioner större än 8 mm, däremot är användning av bergkross för fraktioner under 4 mm mer 

ovanlig. Vissa bergarter ger ett krossmaterial som blir kubiskt och efterliknar naturgrusets 

kornform, medan andra bergarter ger flisiga och flakiga korn. Flakig kornform påverkar 

betongens arbetbarhet och stabilitet negativt. 

 

Krossning av berg sker med olika tekniker och i ett antal steg där varje krossteg medför högre 

produktionskostnad. Det innebär att priset för slutprodukten står i direkt relation till antalet 

krossteg. Kostnaden för en viss förädlingsgrad måste vägas mot hur bra slutprodukten blir för 

sitt tänkta ändamål. Vilken krossteknik som används har inverkan på slutprodukten. I denna 

studie har samma krossteknik används för alla undersökta bergmaterial. För att efterlikna 

naturgrusets runda kornform kan en kubisator (slagkross) används för att slå sönder kanterna 

på kornen från krossat berg. När materialet kubiseras ökar halten finkornigt material. För att 

begränsa halten finmaterial och minska andelen fria glimmermineral kan till exempel 

vindsiktning användas. Vindsiktning innebär höga investeringskostnader och det avlägsnade 
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finmaterialet kräver viss hantering. Följaktligen medför tillvägagångssättet ökade kostnader 

för slutprodukten. Förädlingsgraden och antal bearbetningssteg måste därför ställas emot 

avsättningsmöjligheter och krav på slutprodukten. 

 

Storleken på ingångsmaterialet till krossningen påverkar vilken kornstorleksfördelning 

bergmaterialet får efter krossningsprocessen. Det finns också resultat ifrån Skanskas 

tidigare förädlingsresultat som tyder på att om det finns större mängder finkornigt material 

redan i ingångsmaterialet kommer kubiseringen fungera sämre och ge en sämre kornform för 

materialet (Utsi, 2015). 

 

Många av de bergtäkter som finns idag är framtagna för produktion av vägballast och det 

innebär att det ibland uppstår överflöd av krossmaterial mindre än 4 mm då 

användningsområdet för detta material är relativt litet. Produktionsprocessen bör optimeras 

för att minimera mängden restprodukter. På grund av varierande bergkvalitet och för att det 

finns många parametrar som påverkar tillverkningsprocessen är det av stor betydelse att 

kunna karakterisera ett bergkrossmaterial i syfte att avgöra om det är lämpligt för storskalig 

betongtillverkningsindustri. Det finns i dagsläget ett antal metoder för karakterisering av berg. 

Dock finns det svårigheter att avgöra vilka metoder som är tillämpbara och vilka metoder som 

behövs för att kunna avgöra ballastmaterialets egenskaper i betong.  

1.2 Problemställning 

Eftersom bergkrossmaterial varierar mycket i kornform och kornstorleksfördelning är det 

viktigt att karakterisera materialet. För att undvika omfattande och kostnadskrävande 

provningar är det angeläget att undersöka om det är möjligt att genomföra enklare provningar 

på ballastmaterialen och utifrån dessa avgöra kvalitet på bergmaterialet som ballast i betong. 

Finns dessa samband kan processen bli effektivare och kostnadsbesparande. Hur väl varje 

metod stämmer överens med resultat från bruks- och betongförsök är också en betydande 

parameter i sammanhanget. 

 

Studien ska utvärdera förädlingsprocessens inverkan och hur mycket som kubisering och 

vindsiktning förbättrar materialets egenskaper. 

1.3 Syfte och mål 

Ballastens egenskaper har stor inverkan på betongegenskaperna. Bergmaterialet måste därför 

karakteriseras med avseende på betongballast. Om materialet är bearbetat med till exempel en 

kubisator och/eller genom vindsiktning är det viktigt att kunna prova och analysera 

förbättringsgraden och hur den återspeglas i förbättrade betongegenskaper. Syftet med detta 

examensarbete är att: 

 Prova och utvärdera ett antal olika provningsmetoder för karakterisering av ballast. 
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 Utvärdera vilka ballastegenskaper som kan mätas och utvärderas med de olika 

provningsmetoderna, till exempel kornform, kornstorleksfördelning och 

filleregenskaper. 

 Undersöka hur väl resultaten från provningsmetoderna för ballast stämmer överens 

med betongegenskaperna. En frågeställning är om det genom ballastundersökningar 

alternativt i kombination med bruksprovning går förutsäga hur ett material kommer att 

fungera i betong. 

 Undersöka vilka ballastegenskaper som har störst inverkan på betongegenskaperna. 

 Utvärdera om de provade materialen har förbättras genom ökad förädlingsgrad och 

bearbetning och om förbättringen leder till bättre betongegenskaper. 

 

Målet med examensarbetet är att få ökad kunskap om vilka ballastegenskaper de olika 

provningsmetoderna karakteriserar samt att kunna ge rekommendationer om vilka metoder 

som är mest lämpliga att använda för att bedöma ett materials lämplighet som ballast i betong. 

1.4 Avgränsningar 

Detta arbete behandlar inte vindsiktningens enskilda effekt under produktion. Syftet är att 

avgöra vilken inverkan kubisering och vindsiktning har tillsammans. Eftersom petrografiska 

analyser redan har utförts på de undersökta bergmaterialen, behandlas inte de petrografiska 

egenskapernas inverkan på betongens kvalitet. De tidigare genomförda petrografiska 

analyserna har visat att alla bergarter i studien är lämpliga för betongtillverkning. Studien 

redogör inte heller för om det finns något samband mellan bergarternas petrografiska 

egenskaper och ballastegenskaper eller vilka bergarter som ger bäst betong. Samma 

krossanläggning har använts för samtliga prov. Det innebär att ingen hänsyn till andra 

krossningstekniker eller optimal hastighet för kubisator har tagits under genomförandet.  
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2 LITTERATURSTUDIE 

2.1 Ballast 

Naturgrus är en sorterad jordart som tack vare sitt bildningssätt (glacifluvial avlagring) är 

förhållandevis rent från finmaterial som kan ha en negativ inverkan på betongkvaliteten. 

Dessutom har kornen i rullstensåsarna en rund kornform som passar bra för 

betongtillverkning (Lagerblad, 2005). 

 

Det finns olika bildningssätt för naturgrus: 

 Isälvssediment har transporterats, sorterats och avsatts av smältvatten från en glaciär 

eller inlandsis. Under transporttiden i isälven avrundades och sorterades de olika 

partiklarna. Materialavsättningen skedde när isälven närmade sig isfronten när 

strömningshastigheten minskade och så småningom avtog. De bildades i Sverige när 

inlandsisen smälte för ungefär 20 000 år sedan.  

 Svallsediment uppstår genom att sediment transporteras och avsätts av vågor och 

strömmar. Denna typ av naturgrus påträffas därför nära kusten. Tidigare låg kusten 

längre in i landet än den gör idag, vilket innebär att det går att hitta svallsediment 

längre inåt landet. 

 Älvsediment benämns ibland som svämsediment eller fluviala sediment. De bildas 

närmast strömmande vattendrag. 

 Flygsand uppstår på grund av att vinden transporterar och eroderar sediment. Den 

sand som transporteras bildar sanddyner. 

Isälvsavlagringarna är de som främst bildat de stora rullstensåsar och deltabildningar som 

finns över landet. De är en viktig resurs för att fungera som grundvattenmagasin, naturliga 

reningsverk, men också för att användas till konstgjort grundvatten för 

dricksvattenförsörjning. (Daniel & Grånäs, 2000) 

 

Det är vid kornstorlekar över 8 mm, stenfraktionen, som övergången från naturgrus till 

krossat berg redan har skett inom betongtillverkningen i stora delar av landet. Användningen 

av krossat ballastmaterial i de finare fraktionerna, under 8 mm, är fortfarande mer ovanligt för 

betongtillverkning. Enligt de miljömål som Sverige satt upp till år 2020 ska användningen av 

naturgrus kraftigt begränsas. Därför blir en övergång till krossballast oundvikligt (Halabi & 

Grimlund, 2013). 
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Det är inte tillgången till bergkross som är problemet då det finns en stor mängd brytbart berg, 

utan det är att hitta berg som uppfyller de kriterier som betongtillverkning ställer på ballasten. 

Det beror på att vissa bergarter inte går att använda till betong då vissa bergarter kan vara 

porösa, skiffriga eller vittrade (Göransson, 2011). 

 

Idag används redan bergkross även för de mindre fraktionerna på ett flertal ställen runt om i 

världen där tillgången till naturgrus är begränsad. I dessa områden är det främst bergarter som 

kalksten, kvartsit och diabas som används. De materialen ger vid krossning en ganska rund 

kornform och gör att det går att använda dem till betong med bra resultat (Lagerblad, 2005). 

 

I Sverige dominerar granitiska bergarter. Dessa bergarter ger vid krossning flakiga korn som 

ger svårigheter vid betongtillverkning. Det har visat sig gå bra att använda en blandning av 

naturgrus och krossat berg, men det är sista steget när det är 100 % bergkrossmaterial som ska 

användas till ballast som problemen uppstår (Pedersen, 2011). 

 

Det finns två stora problem med bergkross jämfört med naturgrus: 

 Det nedkrossade bergmaterialet ger relativt flakiga korn. Detta leder till svårigheter 

vid betongtillverkning då flakiga korn kan innebära ett större cementbehov. 

 Vid krossning av berg uppstår oftast stora mängder finkorniga partiklar. I 

naturgrustäkter har fillermaterialet till stor del spolats bort (Pedersen, 2011). 

 

De bergtäkter som är i drift idag är vanligtvis inte framtagna för att möta 

betongtillverkningens utmaningar. De är i första hand öppnade för att förse 

anläggningsbranschen med material till väg- och järnvägsbyggnad. Det är framför allt 

finballasten som inte har fått fokus utan ansetts vara mer av en restprodukt. Detta kommer 

troligen förändras i framtiden när betongbranschen börjar efterfråga ballast anpassad för 

betongtillverkning.  

2.1.1 Krossteknik 

För betong används som standard ballast i storlekarna 0/4 mm, 4/8 mm, 8/16 mm och 

16/32 mm. Vid vissa tillfällen används fler fraktioner för att optimera ballastmaterialet för 

betongtillverkning. För att producera ett 0/4 mm material går det antingen att använda en 

större delfraktion som till exempel 0/16 mm krossmaterial som sedan krossas ner till 0/4 mm. 

Det är ganska vanligt att det finns ett visst överskott av fraktioner mindre än 4 mm och därför 

kan det vara aktuellt att använda en viss del av överskottet. Det är också möjligt att använda 

fraktionen 4/8 mm. Fördelen med det är att andel fillermaterial kommer vara relativt låg och 

nackdelen är att allt 0/4 mm material måste sorteras bort.  

 

Egenskaperna hos de framkrossade produkterna beror av bergartsspecifika egenskaper, 

ingångsmaterialets storlek och antal bearbetningssteg.  
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Vid det första processteget losshålls berget, vanligtvis genom borrning och sprängning. 

Sprängstenen transporteras och lastas till en krossanläggning. Idag används tre olika 

krossningstekniker:  

 Kompressiv krossning som innebär att bergmaterialet krossas mellan två ytor till 

mindre partiklar. Genom denna teknik uppstår två partiklar när krossningsmaterialet 

spricker och vissa finkorniga korn bildas genom krafter mellan ballastpartiklarna. 

Den vanligaste tekniken inom detta område är konkrossning som även ofta används 

inom betongindustrin. 

 Slagkrossning går ut på att partiklarna slungas runt med hjälp av en rotor och slås 

sönder mot krossens vägg när hastigheten blir tillräckligt hög. Genom att reglera 

hastigheten går det att anpassa kornstorleksfördelning och kornform. En relativt rund 

kornform uppnås ofta med denna metod, men eftersom allt material som processas 

slungas ut kommer det uppstå ganska stora mängder finmaterial (Öberg, 2003). 

 Krossning genom nötning är en ovanlig för betongtillverkning. Krossning sker genom 

bearbetning i låga hastigheter och kornen formas sakta, eftersom de nöts mot 

varandra (Quist & Evertsson, 2010). 

 

Ballast för betong bör inte innehålla alltför hög grad filler. Ju högre halt av filler desto större 

mängd cement krävs för att få betong med önskade egenskaper. I syfte att minska mängden 

filler kombineras ibland slagkrossning med vindsiktning. Vindsiktning och slagkrossning är 

kostsamma metoder.  

2.1.2 Ballastundersökningar 

Ett ballastmaterial måste uppfylla de ställda kraven som finns i bestämmande regelverk med 

avseende på beständighet, hållfasthet och liknande. Grundläggande undersökning av ingående 

bergarter sker genom petrografisk analys. Vid petrografisk analys kan alkalikiselreaktiva och 

potentiellt alkalikiselreaktiva beståndsdelar i bergmaterialet identifieras. Alkalikiselreaktioner 

i betong beror på att betong har högt pH-värde som vid användning av vissa bergarter orsakar 

att kvarts (silika) med speciella egenskaper (t.ex. amorf, mikro-/kryptokristallin eller kvarts 

som uppvisar undulös utsläckning) i ballasten löses upp. Från denna reaktion bildas ett gel 

som är vattenupptagande. Det orsakar en svällande betong som kan spräckas sönder 

(Lagerblad, 2010).  

 

Vid petrografiska undersökningar analyseras också halten glimmer. Vid mekanisk krossning 

tenderar mineralet glimmer att lösgöras och fria glimmerpartiklar ansamlas, främst i 

finfraktionen. Glimmer har flakiga korn med hög specifik yta, vilket leder till att den suger 

upp och håller kvar vätska. Det medför att fri glimmer i finfraktion kan påverka den färska 

betongens vattencementtal och arbetbarhet. Att undersöka materialet petrografiskt 

säkerhetsställer också att ballasten inte innehåller lerpartiklar eller är vittrat på ett sådant sätt 

att det kan påverka betongen negativt (Johansson, 2011).  
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Studier av till exempel (Halabi & Grimlund, 2013), (Öberg, 2003) och (Lagerblad, 

Westerholm, & Gram, 2011) visar att fillermaterialets inverkan på betong är stor. 

Fillerfraktionen påverkar rörligheten och betongens homogenitet. Det är därför viktigt att 

karakterisera ballastmaterialet för alla fraktioner.  

 

Figur 1 visar två bilder från finfraktion 0,125/0,25 mm där den vänstra bilden är tagen på ett 

naturgrus och det högra visar krossat berg. Det framträder tydligt att krossat berg är flisigt, 

medan naturgruset har en rund kornform (Lagerblad, Westerholm, & Gram, 2011). 

 

Figur 1 Till vänster naturgrus och till höger bergkross från fraktionen 0,125-0,25 mm (Lagerblad, 

Westerholm, & Gram, 2011). 

 

Ballastmaterialets kornform påverkar betongens reologi. Reologi är betongens rörlighet och 

arbetbarhet i dess färska tillstånd. För att kvantifiera kornform används två metoder, 

packningsförsök och flödesmätning. Provningarna går att utföra i fält och kräver relativt enkel 

utrustning. Kornens råhet beror på kornens specifika yta och friktionen som uppstår på grund 

av dess ytstruktur (underavsnitt 2.4.1). Råhet kan bestämmas genom att mäta flödestiden när 

materialet flödar ner genom en kon. Flakiga partiklar kan packas kompakt om kornen packas 

hårt under vibrering eller tryck. Om partiklarna packas löst, där kornen får falla fritt, kommer 

flakiga och stängliga partiklar att fångas likt ”plockepinn” och därmed kan kornformen 

bestämmas (Lagerblad, Westerholm, & Gram, 2011).  

 

Metoden används internationellt och i (GSW Goverment, 2012) beskrivs den mer ingående. 

 I figur 2 illusteras förhållandet mellan flödestid och packningsgrad. Grafen bygger på försök 

med packningsgrad och flödestid, där ballastmaterial har karakteriserats med konen NZ Flow 

Cone Test (Pedersen, 2011). 
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Figur 2 Nya Zeeländska diagrammet över klassificering av ballast med NZ Flow Cone Test. Vid 

provning bör resultatet befinna sig innanför den svarta linjen för att materialet ska var lämpligt som 

betongballast med avseende på kornform. Y-axeln visar flödestid och X-axeln visar packningsgrad i 

procent (Pedersen, 2011). 

2.2 Lagstiftning och miljö 

Naturgrus förekommer i begränsad mängd. Då naturgruset används till bl.a. vattenrening 

kommer naturgruset inte att förbrukas och därför kommer grustäkten fortfarande att gå 

använda till andra ändamål senare. I naturgrustäkter som används till vattenrening går det att 

minska mängden av tillsatser till vattnet vilket innebär en indirekt miljöbesparing. Trots att 

det finns miljömål är detta inget som uppnås i dagsläget och det beror till stor del på de 

svårigheter som finns med bergkrossmaterial. I figur 3 redovisas uttaget av naturgrus som 

sker i dagsläget på vilken nivå miljömålet ligger på.  

 

Det finns en punktskatt på naturgrus för att möjliggöra återhållsam användning på de ställen 

där tillgången på naturgrus är begränsad. De kvarvarande rullstensåsarna är viktiga att behålla 

för vår vattentillförsel i framtiden. Naturgrus ska ses som en ändlig resurs, nya täkttillstånd 

för naturgrus sker allt mer sällan. I Miljöbalken 9 kap 6b § står det: ”Täkten får inte komma 

till stånd om det med hänsyn till det avsedda användningsområdet är tekniskt möjligt och 

ekonomiskt rimligt att använda ett annat material”, detta begränsar naturgrusuttagen. 

”Ekonomiskt rimligt” kan till exempel innebära att om det krävs flera steg i 
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krossningsprocessen för ett bergkrossmaterial är det inte ekonomiskt försvarbart att använda 

bergkross istället för naturgrusmaterial (Göransson, 2011). 

 

Teknisk utveckling inom området kommer dock möjliggöra användningen av 

bergkrossmaterial och minska behovet för uttag av naturgrus. Uttaget av naturgrus ligger över 

miljömålet och fler ekonomiska regleringar är att vänta från ansvariga myndigheter och det 

kommer öka vikten att övergå till bergkross för betongtillverkarna. De områden där det råder 

brist på naturgrus sammanfaller med de områden där det behövs naturgrusåsar för 

vattenrening. Behovet av naturgrus för vattenrening är till exempel mindre i Tornedalen än 

vad det är i tätbefolkade Stockholmsområdet. 

 

 
Figur 3 Uttag av naturgrus och krossat berg jämfört med rådande miljömål (Naturvårdsverket, 2014). 

 

I de delar av Sverige med sämre tillgång till naturgrus innebär det i vissa fall långa transporter 

till betongfabriken. Med bergkross finns möjlighet att etablera en bergtäkt som med avseende 

på transporter ligger bra till i förhållande till staden/området som ska förses. Betongfabriken 

kan placeras direkt i täkten för att minimera ballasttransporter. Detta gäller framförallt i 

storstäder som Göteborg eller Stockholm (Utsi, 2015). 
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Vid användning av ballastmaterial med flakiga korn måste mängden vatten och cement ökas 

för att bibehålla betongens arbetbarhet, se avsnitt 2.4. Eftersom tillverkning av cement står för 

den största delen koldioxidbelastning (CO
2
) som betongen orsakar, kan användning av 

bergkross innebära viss ökning av utsläppen. En av branschens stora utmaningar är därför att 

förädla krossberg så att det går att tillverka betong utan ökning av cementhalt och med 

bibehållna betongegenskaper.  

 

Det finns även andra negativa effekter med att använda bergkross istället för naturgrus. Vid 

brytning av berg uppstår ett flertal miljöproblem som inte finns med naturgrusbrytning. 

Berget behöver vanligtvis sprängas lös och det ger vissa miljöproblem i framför allt 

storstäderna där det ofta är väldigt tätbebyggt (främst i Stockholm). Sprängning ger upphov 

vibrationer, luftstötvåg och stenkast. Andra moment i brytning av berg som borrning, 

krossning och transporter kan bidra till buller som stör omgivningen. Nya täkter kommer att 

öppnas närmare bebyggelse och förändring i buller (vibrationer, luftstötvåg ev. stenkast) kan 

uppfattas som störande och irriterande för boende i närheten (Klingberg, 2010). 

 

För en fullskalig övergång från naturgrus till krävs det att processen blir så kostnadseffektiv 

som möjligt. Eftersom endast en liten del av allt tillgängligt berg är användbart för 

betongtillverkning är optimeringar av ballastprovtagning viktigt (Lagerblad & Trägårdh, 

1995). 

2.3 Betong 

Betong består av cement, vatten, ballast och eventuella tillsatsmedel som till exempel 

flyttillstatsmedel och tillsatsmaterial som flygaska. Färska betongens egenskaper är viktigt för 

att uppnå en betong av god kvalitet. Betongmassan ska kunna fylla ut formen, omsluta 

armering och förbli homogen utan separationer under hela betonggjutningen. När betongen 

har transporterats till arbetsplatsen ställs det vissa krav på betongmassans funktion 

exempelvis konsistens och lufthalt (Ljungkranz, Möller, & Petersons, 1994). 

 

Ett betongrecept justeras utifrån betongens ändamål och det finns ett antal betongklasser med 

olika betongrecept. Vilken betongklass betongen utformas efter beror till stor del på i vilken 

miljö den ska finnas och de förutsättningar som där råder. Om betongen ska användas i 

närheten vatten som innehåller salt krävs det en tätare betong. Om betongen ska användas 

inomhus och inte utsättas för några yttre påfrestningar, krävs det oftast lägre betongklass. Den 

valda klassen är anpassad efter ett visst vattencementtal (VCT). VCT är förhållandet mellan 

vatten och cement (och eventuella tillsatsmaterial) enligt ekvation 1 (Lidberg, 2011). 

 

𝑉𝐶𝑇𝑒𝑘𝑣 =
𝑊

𝐶+𝐾𝑑∗𝐷
     (1) 

där 

W=vattenhalt 

C=Cementhalt 

D=Halten tillsatsmaterial 



  

12 

 

Kd=Effektivetsfaktor på tillsatsmaterial 

 

Det finns en rad olika krav på betongmassan. Arbetsbarhet, stabilitet, hållfasthet, vattentäthet 

och betongens tillstyvnande behöver uppfyllas för att uppnå en bra betongkvalitet. VCT 

påverkar dessa parametrar i stor grad och ett ökat VCT orsakar lägre hållfasthet, sämre 

stabilitet, lättare vatteninträngning och mer separationsbenägen betong (Ljungkranz, Möller, 

& Petersons, 1994). 

 

För att åstadkomma betong med avsedd konsistens och arbetbarhet används vissa 

tillsatsmedel och dessa har olika inverkan på betongen. Flytmedel används för att förändra 

betongens flytgräns utan att behöva tillsätta vatten och därmed påverka dess VCT. Flytmedel 

kan ge mer separationsbenägen betong och även påverka dess lufthalt (Ljungkranz, Möller, & 

Petersons, 1994). 

2.3.1 Arbetbarhet 

Kraven på arbetbarhet anpassas efter det tillverkningsobjekt som ska utföras, på vilket sätt 

betongen ska vibreras eller bearbetas och de krävda egenskaperna hos byggnadsobjektet. Det 

är viktigt att betongen fyller ut formen och omsluter armeringsstålet. Dessutom ska den vara 

beatbetningsbar på ett enkelt sätt. Det som påverkar betongens arbetbarhet är: 

 Vattenhalten 

 Tillsatsmedel 

 Cementpastahalten 

 Ballastmaterialets kornfördelning 

 Ballastmaterialets kornform 

 Finpartikelhalten 

Ovanstående parametrar måste anpassas för att uppnå de krav som ställs (Ljungkranz, Möller, 

& Petersons, 1994). 

2.3.2 Stabilitet 

Stabilitet är den färska betongens benägenhet att separera. Separation innebär förändringar av 

betongens egenskaper som kan påverka till exempel lufthalt, tillstyvnadstid och slutgiltig 

hållfasthet. Det finns tre olika typer av separation. Vattenseparation som uppstår när 

cementpastan är för grovkornig eller när den totala mängden finmaterial är för liten och 

betongen inte klarar av att hålla kvar allt blandningsvatten. Bruksseparation som innebär att 

det bildas ett skikt av cement på ytan av betongen samtidigt som stenfraktionen sjunker nedåt. 

Bruksseparation uppstår tidigt i gjutningsprocessen och kan ge upphov till sättningar i 

betongen. Den tredje separationsrisken är stenseparation som beror på att stenen koncentreras 

i vissa delar av betongen och därmed innebär det en icke homogen betong. Åtgärder för att 

minimera risken för sten- och bruksseparation är ändring av cementhalten eller ändring av 

finmaterialhalten som påverkar (Ljungkranz, Möller, & Petersons, 1994). 
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2.4 Betong med krossballast 

Betongtillverkning påverkas mycket av övergång från naturgrus till krossberg. Tidigare 

rapporter har visat på att det är fraktionen mindre än 8 mm som påverkas mest (Pedersen, 

2011). 

 

När bergmaterialet krossats ner blir även de mindre partiklarna flakiga. Det kan förenklat 

antas att det finns tre partikelintervaller för ballastmaterialet, sten, sand och finmaterial. 

Flakiga partiklar behöver oftast större mängd ”smörjmedel” för att stenarna ska kunna röra sig 

och uppnå en god rörlighet i betongen. För att uppnå det måste mängden smörjmedel ökas. 

Med smörjmedel avses cement, vatten och finkornig ballast (figur 4). Skulle sandpartiklarna 

vara flakiga kommer mängden finmaterial att behöva ökas och om även finpartiklarna är 

flakiga krävs det större mängd filler, cement och vatten. För att bibehålla arbetbarheten kan 

flakiga ballastkorn innebära att cementmängden måste ökas. Högre mängd cement ger dels 

lägre VCT, dels dyrare betong. För varje betong är hållfasthetsklassen knuten till ett visst 

VCT. Om betongen måste spädas med vatten måste mängden cement ökas för att betongen 

ska ha det VCT som betongtillverkaren har utlovat. Från figur 1 framträder det ganska tydligt 

skillnaden mellan naturgrus jämtemot krossat berg (Lagerblad, Westerholm, & Gram, 2011). 

 
Figur 4 Figuren visar hur flakigheten påverkar hur mycket fluid fas som behövs för att partikeln skall 

kunna röra sig (Lagerblad, Westerholm, & Gram, 2011). 

2.4.1 Kornens råhet 

Kornens råhet påverkar betongens arbetbarhet och deras yta kommer påverka hur betongen 

rör sig. Stängliga och flakiga korn får större specifik yta som innebär att materialet kommer 

röra sig sämre mot varandra när friktionen ökar. Kornens ytstruktur med flakiga korn innebär 

att betongen i härdat tillstånd ger högre sluthållfasthet eftersom kornen får bättre vidhäftning 

mot pastan (Lagerblad, Westerholm, & Gram, 2011). 

  



  

14 

 

 

2.5 Reologi 

Det är tidigare påvisat att vid användning av helkross är betongens reologi beroende av 

kornformen på de minsta partiklarna, framför allt partiklar mindre än 0,125 mm (Andersson 

& Wiklund, 2002). 

 

Då ballastmaterialet är flakigt eller innehåller höga halter av fri glimmer kommer betongens 

rörlighet att påverkas. Ballastmaterial med runda korn uppnår ofta en bra rörlighet. Det är 

möjligt att tillverka en betong med bra rörlighet om fillerandelens kornform är rund. Om 

fillerandelen har flakig kornform är det svårt att uppnå betong med bra egenskaper. Eftersom 

flakiga partiklar behöver mer finkornigt material än vad kubiska partiklar behöver är inte 

alltid lösningen att avlägsna de flakiga partiklarna genom vindsiktning utan i vissa fall krävs 

det att det sker ett tillskott med fillermaterial av bra kvalitet (Lagerblad, Westerholm, & 

Gram, 2011). 

2.6 Microbruk och bruksförsök 

För att undersöka betongens egenskaper går det att utföra bruksförsök. Dessa försök sker på 

ett material 0/2 mm tillsammans med cement och vatten. Provförsök har visat sig vara nära 

angränsat till betongens färska egenskaper (underavsnitt 3.3) Försök med bruksprover som 

utförts indikerar att det finns samband mellan mängden finmaterial under 0,25 mm och 

utflytet vid bruksförsök. Om mängden finmaterial är stor krävs det att cementhalten och 

vattenhalten ökas för att uppnå stort utflyt. Bruksförsök är ett enklare sätt att uppskatta 

betongens egenskaper än fullskaliga betongförsök, eftersom volymen provmaterial för 

bruksförsök uppgår till ungefär 1/50 av mängden för fullskaliga betongförsök (Lagerblad, 

Westerholm, & Gram, 2011). 

 

Microbruket består av fillermaterial (<0,25 mm), vatten och cement. Tidigare studier visar att 

det inte bara är mängden finmaterial som påverkar utflytet, utan även dess kornform. Det 

innebär att vid betongförsök måste inte bara mängden finmaterial beaktas, utan att även 

fillermaterialets kvalitet påverkar betongen (Lagerblad, Westerholm, & Gram, 2011). 
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2.7 Hållfasthet 

Ballastmaterialet har ofta låg inverkan på betongens slutgiltiga hållfasthet för normalhållfasta 

betonger. Det är först för högpresterande betong eller för de allra högsta hållfasthetsklasserna 

som ballasten inverkar på betongens tryckhållfasthet. Istället är det cementpastan eller 

bindningen mellan cementpastan och ballasten som är de områden som sannolikt förorsakar 

brott (Lagerblad & Trägårdh, 1995). 

 

Hållfasthet för betong kan uttryckas i antingen tryck- eller draghållfasthet. Försöken sker 

enligt gällande europastandard EN 12390-1 på tryckhållfasthet då de försöken är det 

vanligaste att utföra på hårdnad betong. Det är främst vid låga VCT som brott kan uppstå i 

ballastpartiklarna. Det beror på att hållfastheten för cementen då närmar sig den hållfasthet 

som ballastpartikeln har. Figur 5 illustrerar hur brotten kan se ut när ballastpartikelns 

hållfasthet är lägre än cementpastans hållfasthet. 

 

Figur 5 Till vänster illustreras när cementpastans hållfasthet och bindning mot ballastkornet är lägre än 

ballastkornets hållfasthet (Halabi & Grimlund, 2013). 
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3 METOD 

 

För att utvärdera resultatet för ballastförsöken utförs bruks- och betongförsök med avseende 

på att undersöka om det finns samband mellan ballastförsök, microbruksförsök, bruksförsök 

och slutligen betongförsök. Genom att konstruera en styrd kornstorleksfördelningskurva för 

ballastmaterialen minimeras kornstorleksfördelningens inverkan. Med den styrda kurvan går 

det att undersöka ballastmaterialets kornform och hur dessa egenskaper speglas i bruks- och 

betongförsök. Ballastförsöken är utvalda för att de tillsammans ska kunna användas för att 

bedöma kornform och kornstorleksfördelning och hur dessa två parametrar samverkar och 

avspeglas i resultatet. För att kunna bestämma betongens arbetbarhet och stabilitet krävs det 

provförsök på den färska betongen. För att bestämma och bedöma betongens egenskaper 

utfördes provning på den färska betongen genom att mäta betongens sättmått, 

utbredningsmått, fallbordbordsförsök, lufthalt, utbredning med L-kon, temperatur etc. De 

nämnda metoderna användes vid betongtillverkning för att beskriva den färska betongens 

arbetbarhet och stabilitet.  

 

Försöken i denna studie utfördes på Cementas betonglaboratorium i Stockholm. Provförsöken 

har skett på material från fem olika täkter. Materialen är framtagna inom ramen för det 

VINNOVA-finansierade projektet ”Uthållig produktion av finkorniga produkter från 

bergmaterial”. Fyra av dessa prover är bergtäkter och ett prov kommer från en naturgrustäkt. 

Materialet som har använts för försöken är i storleken 0/4 mm där bergkrossmaterialet är 

nerkrossat från andra fraktioner och naturgruset är framsorterat utan föregående krossning. 

Vid betongförsöken användes 8/16mm bergkrossmaterial. Materialet är kubiserat, kommer 

från Ledingen-täkten och är framtaget av Jehanders. Densiteten från de olika täkterna 

bestämdes utifrån tidigare undersökningar.  
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Tabell 1 Härkomst, fraktion och densitet för de olika ballastmaterialen som används till försöken.  

 

 

Som tabell 1 visar användes olika ingångsmaterial till krossningen. Detta för att undersöka 

vilken inverkan som ingångsmaterialet har och vilka fraktioner som passar till att krossa fram 

bergkross för betongtillverkning. För bergkrossmaterialen användes samma 

kubiseringshastighet, 79 m/s.  

 

För micro-, bruks- och betongförsöken användes bascement. Alla försök har skett med cement 

från samma uppsättning för att minimera felkällor. Bascement är den vanligaste cementsorten 

och står för ungefär för 80 % av all cement i Sverige som Cementa levererar.  

3.1 Ballastförsök 

Det finns ett antal olika ballastegenskaper som påverkar betongegenskaperna och behöver 

därför karakteriseras. De valda ballastmetoderna användes för att mäta ballastens egenskaper. 

De beskriver dock olika egenskaper. Genom att mäta en ballastegenskap och studera samband 

mellan försök på den färska betongen går det att bedöma om samma resultat från 

ballastprovningen avspeglas i försök med färsk betong. Dessa metoder beskriver 

kornstorleksfördelning, fillerhalt, filleregenskaper, ballastmaterialets viskositet och kornens 

ytråhet. Olika fraktioner användes för att undersöka om dessa ger olika information om 

ballastmaterialets egenskaper. 

  

Namn Ursprung (mm) Densitet 

(kg/m
3
) 

Bearbetning 

M19 4-8 2700 kubiserat och vindsiktat 

M19 REF 4-8 2700 endast nedkrossat 

M14 4-8 2720 kubiserat och vindsiktat 

M14 REF 4-8 2720 endast nedkrossat 

M3 4-8 2680 kubiserat och vindsiktat 

M3 REF 4-8 2680 endast nedkrossat 

T14 0-8 2720 kubiserat och vindsiktat 

T18 0-16 2620 kubiserat och vindsiktat 

NATUR - 2650 framsorterat 

Sten 8-16 - 3040 Kubiserat 
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3.1.1 Kornstorleksfördelning 

För att bestämma kornstorleksfördelning har en hålsikt använts. Försöken har skett enligt 

standard SS-EN 933-1. Hålsiktarna har följande maskstorlek: 

 4 mm 

 2 mm 

 1 mm 

 0,5 mm 

 0,25 mm 

 0,125 mm 

 0,063 mm (Swedish standards institute, 2012) 

 

Material som analyserades var fraktionen 0/4 mm. Ungefär 1 kg ballastmaterial torkades för 

att avlägsna fukt. Det torkade materialet hälldes ovanpå den största sikten och sedan 

vibrerades materialet i 10 min med hjälp av en skakapparat, se bild 6. Genom att sedan väga 

materialet som stannat på varje sikt och sedan beräkna den procentuella passerade mängden 

på varje sikt bestämdes materialets partikelfördelning.  

 

Figur 6 Skakapparat används för att bestämma ballastmaterialens kornstorleksfördelning. 
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3.1.2 packningsgrad 

Metoden för packningsgrad användes för att beskriva både kornform och 

kornstorleksfördelning för materialet (Lagerblad, Westerholm, & Gram, 2011). 

Packningsgradsförsök utfördes på ett antal olika fraktioner enligt tabell 2. 

Tabell 2 Olika fraktioner som har undersökts i packningsgradsförsöken. 

Fraktion Kommentar 

0/2 mm På originalkurvan 

0/2 mm styrd kurva För att eliminera kurvans inverkan görs packningsförsök på en 

styrd sammansatt kurva för att undersöka kornformens inverkan. 

0,125/0,25 mm För att beskriva kornform utan kornfördelningens inverkan 

1/2 mm För att beskriva kornform utan kornfördelningens inverkan 

0,125/2 mm För att undersöka packningsgraden utan fillrets inverkan. 

0/4 mm Hela fraktionens packning provas i ett större kärl med volymen 1 L. 

 

Packningsgrad innebär att ett kärl med en känd volym fylls med material. Sedan vägs 

volymen av det material som krävdes för att fylla kärlet. Tratten fylldes med lite mer material 

än vad som krävs för att fylla kärlet för att se till så att hela konen fylldes till max och 

överflödigt material avlägsnades.  Efter att materialet fått falla fritt ner i kärlet avjämnades 

ytan och överflödigt material avlägsnades. Konen som användes för försöket är av typen FAA 

Strikeoff Guide Apparatus från HMA Lab Supply Inc. I figur 7 visas konen och kärlet som 

användes vid ballastförsöken.  
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Figur 7 Den använda flödeskonen FAA Strikeoff Apparatus från HMA LAB SUPPLY inc. 

 

För packningsgrad på hela fraktionen användes en 1l stor bägare. Figur 8 visar bägaren som 

användes vid försöket. Hela bägaren fylldes med en skyffel där materialet fritt fick falla ner i 

bägaren. Ytan avjämnades och vikten på den kända volymen antecknades. Försöket 

upprepades fem gånger för varje prov. 
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Figur 8 packningsgrad 1 l kärl. 

 

Packningsgrad bestäms i enlighet med standarden SS-EN 1097-3. Beräkningsgången visas i 

ekvation 2 och 3 (Swedish standards institute, 1998).  

 

𝜌𝑏 =
𝑚2 −𝑚1

𝑉
 

 (2) 

där 

𝜌𝑏=skrymdensiteten vid lös lagring (Mg/m
3
) 

𝑚2=vikten hos behållaren och provet (Mg) 

𝑚1=vikten hos den tomma behållaren (Mg) 

V=behållarens volym (m
3
) 

Packningsgraden, v, i volymprocent är andel av behållarens volym. Den beräknas enligt 

följande: 

 

𝑣 =
𝜌𝑝 − 𝜌𝑏

𝜌𝑝
∗ 100 

 (3) 

där 

𝑣= packningsgraden i volymprocent 

𝜌𝑝= korndensiteten i Mg/m
3
, som torkats i torkskåp eller förtorkats 

𝜌𝑏=är skrymdensiteten vid lös lagring i Mg/m
3
 (Swedish standards institute, 2003) 

 

Från försöken med packningsgrad bestämdes hålrummet. Hålrummet beräknades för varje 

försök och därefter bestämdes ett medelvärde av resultaten.  
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3.1.3 Flödestid 

Genom att en specifik vikt ballastmaterial får strila genom en flödeskon går det mäta den tid 

det tar för materialet att flöda genom konen. Diagrammet som illustreras i figur 2 använder 

resultat från denna metod för att beskriva ett ballastmaterials lämplighet (Pedersen, 2011). 

Metoden finns beskriven i SS-EN 933-6. Den metoden använder en annan kon för sina försök 

och är anpassad främst för naturgrusmaterial och därmed inte användbar som direkt 

jämförelse med försöken i denna studie. Om försöken får hög flödestid tyder det på att det är 

stor friktion mellan ballastkornen och därmed kommer ballastmaterialets viskositet vara hög. 

Den kon som användes var samma som för packningsgraden, se figur 7 (Swedish standards 

institute, 2005).  

 

Den rekommenderade vikten, 125 g, användes vid alla provningar. Tidigare försök har visat 

att höga värden på flödestiden tyder på ett flakigt material och hög mängd filler för hela 

kurvan. Använda fraktioner är stringenta med de för packningsgrad (underavsnitt 3.1.2) med 

undantag av fraktionen 0,25/2 mm (Lagerblad, Westerholm, & Gram, 2011). 

3.1.4 Flishetsindex 

För att bestämma flisighetsindex användes en metod enligt (Stenlid, 2011) som är anpassad 

för ballast av bergkross. Det finns gällande europastandarder för material större än 4 mm, men 

det saknas ännu vedertagen metod för att beskriva flisigheten hos partiklar mindre än 4 mm. 

Metoden är applicerbar för att beskriva kornformen för både naturgrus och bergkross. 

Laborationen sker genom att materialet siktas genom torrsiktning och partikelstorlekarna 

3,15/4 mm, 1,5/2 mm och 1/1,25 mm frånskiljs. En mängd material vägs upp och antecknas 

(tabell 3). Materialmängderna är ungefär 40 g för 3,15/4 mm, 30 g för 1,5/2 mm och 20 g för 

storleken 1/1,25 mm. Spaltsiktarnas storlek är halva storleken av den övre partikelstorleken 

som tabell 3 visar (Stenlid, 2011).  
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Tabell 3 beskrivning av ingångsstorlek, spaltbredd och ingångsvikt till flisighetsförsöken. 

Storlek partiklar Spaltbredd avsedd vikt 

3,15/4 mm 2 mm 40 g 

1,5/2 mm 1 mm 30 g 

1/1,25 mm 0,63 mm 20 g 

 

Vikten före siktning antecknades och den bör ligga inom +-20% av den avsedda vikten. 

Provet handskakas till dess att inget mer material passerar genom siktarna, se figur 9. 

Materialet som har passerat sikten vägs och antecknas. Försöken upprepas för de tre olika 

spaltstorlekarna och ett medelvärde kan sedan beräknas för de tre försöken. 

 

Figur 9  Handsiktning av ballastmaterial för bestämning av flisighetsindex. 
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3.2 Microbruksförsök 

Lagerblad (2005) m.fl. har påtalat den stora inverkan som fillermaterialet har för betongen. 

För att undersöka kvaliteten på fraktionen 0/0,125 mm används två metoder: flödestid genom 

kon och beräkning av utbredningsmått. Flakiga korn suger upp mer vatten som bland andra 

Halabi och Grimlund (2013) har påvisat och därför användes tre olika vattenmängder för varje 

blandning. Microbruksbruksförsöken går att utföra med eller utan flytmedel. Receptet för 

blandningen redovisas i tabell 4.  

Tabell 4 Recept för microbruksförsök. Vikt för ingående material i gram. 

Material Försök 1 Försök 2 Försök 3 

Bascement (g) 60 60 60 

Filler 0/0,125 (g) 30 30 30 

Vatten (g) 36 45 54 

 

Blandningen för försök 1 användes till både flödestratt och utflyt. Först homogeniserades 

cementen och fillerfraktionen till en enhetlig massa genom noggrann omrörning. Sedan 

tillfördes vattenmängden, se figur 10. Omrörningen skedde i en 2 dl plastkopp. Koppen 

rengjordes och torkades efter varje försök. 

 

 

Figur 10 Omrörning till microbruksförsök.  
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3.2.1 Flödestid Microbruk 

Denna metod påminner om metoden för att beräkna flödestiden för det torra ballastmaterialet. 

Genom att mäta tiden det tar för massan att rinna genom tratten kan viskositeten för 

blandningen uppskattas. Då metoden är under utveckling finns det ingen branschstandard för 

vilken typ av tratt som bör användas. Vid försöken användes en tratt som var 35 mm i 

toppdiameter, bottendiameter på 3,5 mm och med höjden 138 mm, se figur 11. Storleken på 

utgångshålet påverkar försöket. Ett mindre hål medför att vissa försök inte går att genomföra 

med de mindre vattenmängderna. Ett större hål gör det svårare att skilja de olika 

blandningarna ifrån varandra och skillnaden i flödestid kommer vara liten.  

 

Den blandade massan blandades noga i ett kärl, se figur 11. Efter det fylldes konen och en 

volymbestämning utförs med hjälp av att väga kärlet före och efter att konen fyllts. Rinntiden 

för blandningen att passera tratten bestämdes med manuell tidtagning genom att mäta den tid 

det tar för hela blandningen att tömmas ur tratten. Klumpbildning ger effekten att 

tömningstiden förkortas därför bör varje försök undersökas efter tömning.  

 

 

Figur 11 Microbrukskonen som användes för att bestämma flödestid och utflyt för fraktionen 

0/0,125mm. 
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3.2.2 Utflyt 

Precis som vid beräkning av utflyt för betongförsök går det att beräkna utflytsdiametern för 

microbruk. I figur 12 visas plastkonen som användes vid försöken. Konen är utformad så att 

den är ganska tung, detta för att stå emot lyftkraften som blandningen skapar i konen. 

Plastkonen står på en glasskiva som tillsammans med konen rengjordes och torkades efter 

varje försök. En mindre plastkon fylldes med blandningarna i enlighet med tabell 4. Konen 

fylldes stegvis och fyllningen stöttes för att forcera ut luft ur blandningen. Konen fylldes till 

kanten och slätas av för att den övre kanten ska blir plan. Sedan lyftes konen sakta uppåt, 

utflytets diameter mättes på två ställen och medelvärde beräknades. För att mäta diametern 

användes ett skjutmått eller tumstock.  

 

 

 

Figur 12 Kon till microbruksförsök för utflyt.  
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3.3 Bruksförsök 

Eftersom det finns klara samband mellan betongens reologi och bruksförsök (avsnitt 2.6) går 

det att utnyttja sambanden för att förenkla provningsprocessen. Att blanda ett fullskaligt 

betongförsök kräver dels relativt stora mängder material, dels tillgång till en betongblandare. 

 

Vid bruksförsöken mättes utbredningsmåttet för en blandning av cement, vatten och 

kornstorlek 0/2 mm för de olika materialen. Två olika vattenmängder användes för att 

undersöka skillnaden för materialen när VCT förändras i betongen. Receptet för 

bruksblandningen visas i tabell 5. 

 

Tabell 5 Recept för en betongblandning som användes till betongförsöken. 

Material Vikt 

0/2  790 g 

Bascement 360 g 

Vatten försök 1: 244 g 

Vatten försök 2: 262 g 

 

För att utföra bruksförsöken användes anordningen ”Camflow”. Denna utrustning gör det 

möjligt att mäta utbredning av bruket med hjälp av datorprogram som tar fram ett medelvärde 

för diametern av bruksprovet genom bildanalys. Med hjälp av anordningen utfördes alla 

försök homogent, vilket minimerar felkällor som finns med manuell mätning av utflyt. 

 

För att utföra bruksförsöken krävs en större glasskiva och en hägermankon som visas i 

figur 15. Som bruksblandare användes en Hobartblandare med maxvolym på 2-3 l och 

dessutom användes utrustning för camflowförsök.  
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Figur 13 Hobartblandare som användes till bruksförsöken 

 

Försöken utfördes genom att ballast och bascement homogeniserades i Hobartblandaren som 

syns i figur 13. Sedan tillfördes den första vattenmängden försiktigt. Denna blandning 

omrördes i ungefär en minut. Sedan skrapades botten och kanter av i blandaren då en viss del 

av materialet tenderar att fastna på kanter. Efter det höjdes hastigheten på blandaren och 

blandningen fortsatte att omröras i ungefär 1 min. Efter omrörningen fylldes hägermankonen 

till övre kanten och slätades av med hjälp av baksidan av en kniv med en sågliknande rörelse. 

Den utrustning som användes hade en mekanisk upplyftning där konen lyftes ganska fort. 

Hägermankonen plockades bort direkt efter upplyftet för att undvika att störa uträkningen av 

diametern. Om blandningen skulle fastna finns risk att konen skymmer beräkningsverktyget.  
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Figur 14 Camflowanordningen som användes till att mäta utflyt och hägermankonen som användes till 

försöken. 

 

När programmet hade beräknat medelvärdet på diametern hälldes blandningen tillbaka i 

hobart-blandaren och en ny omrörning gjordes där 18 g vatten tillfördes, det ger en total 

vattenmängd på 262 g. Först fick vattnet gå in i blandningen under lägre hastighet för att 

undvika stänk sedan ökades hastigheten i ungefär 1 min. På denna blandning utfördes ett nytt 

försök med den nya vattenmängden på samma sätt. Både glasskivan och Hägermankonen 

rengjordes noga efter varje försök för att inte störa försöksresultaten.  

3.4 Betongförsök 

För att bedöma om resultaten från ballastproverna korrelerar med betongegenskaperna krävs 

det fullskaliga betongförsök. Eftersom tidigare försök visat att sättmåttet inte alltid ger en 

korrekt bild över den färska betongens egenskaper används dels sättmått, dels utbredning med 

fallbord. Utbredning med fallbord utfördes för att bedöma betongens rörlighet till exempel 

den utflytning som sker när vibrationsstav brukas för att betongen ska flyta ut. Det är viktigt 

att betongen har god rörlighet så att hela formen fylls ut vid till exempel gjutning. För att 

blanda betongen användes en 50 l stor betongblandare av märket Eirich och modellen SW1. 

Samma betongrecept användes för alla provningar och erforderliga receptjusteringar har 

gjorts med avseende på densiteter och fukthalt i materialen. Genom att beräkna vattenkvoten 

för materialen anpassades mängden vatten till betongblandningarna. Tabell 6 visar exempel 

för recept till naturgrus. 
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Tabell 6 Blandningrecept till betongförsöken. 

Recept VCT 0,4 VCT 0,6 

Bascement (kg) 9 6,6 

Vatten (kg) 3,6 3,96 

8/16 mm (kg) 17,78 18,39 

0/4 mm (kg) 18,95 19,59 

 

Samma 8/16 mm material användes till alla provningar för att minimera felkällor. Det gäller 

även bascementen som användes där all cement kom från samma leverans. Två olika VCT 

användes för att se hur betongen förändras när cementhalten varierar.  

3.4.1 Sättmått 

Sättmått är en vanlig metod för att mäta betongens utbredning. Försöken gjordes enligt 

europastandard SS EN 1097-3. Konsistensklass S4 användes, vilket innebär ett sättmått på 

ungefär 200 mm. Mängden flytmedel som behövs är viktig eftersom den ger en indikation på 

kostnaden för att ta fram en betong av bra kvalitet. Om det krävs mycket flytmedel kan det 

påverka andra parametrar på ett negativt sätt. Sättmåttet varierade lite, då det fanns 

svårigheter att uppnå det exakta sättmåttet som erfordrades. Genom tidigare erfarenheter har 

beräkning på hur många gram tillsatsmedel som ger en viss förändring i sättmåttet utförts. 

Dessa beräkningar indikerade på att utifrån ett sättmått på 225 mm varierar 

flyttillsatstillskottet med ca 1,86 g flyttillsatsmedel per centimeter. En omräkning med 

avseende på denna faktor skedde på alla resultat för att det teoretiska sättmåttet 200 mm 

skulle uppnås. För försöken användes flytmedlet Glenium 51 Från BASF (Gram, 2015). 

  

För att utföra sättmåttsförsöken behövdes ett plant bord som lätt kan rengöras. För detta 

försök användes ett stålbord 1×1 m. Vid försöken användes också en sättkon som är utformad 

enligt branschstandard och en stötstång som finns beskriven i europastandarden. Provförsöket 

genomfördes genom att 1/3 av konen som syns i figur 15 fylldes med betong. Den övre delen 

fungerar som en tratt för att inte spilla betong på sättmåttsbordet.  
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Figur 15 Sättkon under stötning 

 

Provförsöket sker genom att sättkonen fylldes med hjälp av en större skopa. Betongen stöttes 

enligt standard 25 gånger för att avlägsna luft ur betongen. Samma process upprepades där 

ytterligare 1/3 tillsattes till konen. 25 stötar utfördes och stötarna ska tränga ner ungefär 2/3 av 

det undre lagret. Resterande del av konen fylldes med betong och betongen stöttes på samma 

sätt som tidigare. Efter detta avjämnades ytan med en spatel eller liknande och tratten 

avlägsnades. Därefter lyftes konen sakta uppåt. När betongen hade satt sig ställdes konen 

bredvid betongprovet och höjden från högsta punkten till konens högsta punkt mättes med 

hjälp av en tumstock som figur 16 visar.  
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Figur 16 Beräkning av sättmåttet bestäms. I figuren illustreras sättkonen och bordet som användes till 

försöken. 

 

3.4.2 Fallbordsförsök 

Utbredning med fallbord ger en indikation om betongens arbetbarhet, till exempel hur 

betongen kommer att omsluta armeringen eller hur den kommer att fylla ut en form. 

Dessutom visar provningen på betongblandningar som ger stenseparation, oftast uppstår detta 

fenomen när andel cement, vatten och filler är för lågt och inte kan hålla ihop betongen. 

Metoden finns beskriven i EN 12350-5. Metoden benämns som konsistensmätning med 

utredningsmått i vissa sammanhang.  

 

Betong blandades enligt angivet recept. Flytmedel tillsattes för att sättmåttet S4 skulle uppnås, 

d.v.s. ungefär 200 mm utbredning. Sedan fylles en kon (figur 17) med tredjedel i taget, och 

betongen packades försiktigt med hjälp av en träpåle.  
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Figur 17 Packning av betong för fallbordförsöket. 

 

Efter konen fyllts upp och slätats av lyftes den försiktigt upp. Provet fick rinna ut fullständigt. 

Sedan lyftes fallbordet upp till maximal höjd, ungefär 5 cm, och fick sedan falla ner. Detta 

upprepades 10 gånger. Sist mättes den totala utbredningsdiametern på provet (figur 18). 

 

 

Figur 18 Mätning av diameter efter försök med slagbord. På bilden illustreras ett exempel där 

stenseparation har uppstått.  
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3.4.3 Hållfasthetsprovning 

Försöken sker enligt gällande europastandard EN 12390-1 på tryckhållfasthet. Provkuber togs 

på varje betongblandning. Blandningarna skedde enligt tabell 5. Kuberna mäter 150 mm på 

varje sida. Kuberna fylldes med betong och täcktes över med plast för att minska 

vattenavgång. Efter 24 timmar avformades kuberna och förvarades under vatten i 28 dagar. 

Efter det trycktes betongkuberna till brott. Cementa AB har ansvarat för att trycka kuberna. 

3.4.4 Okulära observationer 

För att åstadkomma betong som uppfyller föreskrivna egenskaper på färsk betong utfördes 

okulära observationer under alla betongförsök. Vid provningarna antecknades alla 

observationer och bilder togs på betongen vid gjutningen för att i efterhand undersöka om det 

går att utläsa eventuella deformationer som uppstått under gjutningen. Under dessa 

provförsök gjöts endast en mindre mängd betong. Försöken utfördes under näst intill ideala 

förhållanden och på grund av detta var det svårt att observera alla problem med betongens 

homogenitet och arbetbarhet. 
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3.4.5 Lufthalt 

Eftersom detta betongförsök saknar lufttillsatsmedel bör lufthalten på betongmassan uppgå till 

ungefär 2 % som motsvarar betongs normala lufthalt. Försöken utfördes enligt EN 12350-7. 

Avvikande lufthalt kan indikera att det är något fel i betongens sammansättning. Vid försöken 

användes en standardiserad metod där vattenytan vattenmättas och ytan utsätts för ett 

övertryck. Enligt (Ljungkranz, Möller, & Petersons, 1994) är detta tryck proportionellt mot 

betongens lufthalt. 

 

Vid lufthaltsförsöken fuktades först en lufthaltsbehållare sedan fylldes bägaren med 1/3 

betong och med hjälp av en slagpinne slogs 25 slag genom betongen. Detta upprepades tills 

bägaren var fylld och betongen slätades av. Efter detta moment vattenmättades ytan och 

trycktes. Lufthaltsmätaren som användes visas i figur 19. 

 

 

Figur 19 Försök för bestämning av lufthalt med lufthaltsmätare. 

 

  



  

37 

 

4 RESULTAT 

I kapitlet redovisas försökens viktigaste resultat som behövs för att besvara frågeställningarna 

i denna studie. Samtliga resultat finns redovisade i bilagorna A-E. 

 

Bearbetade material är ballastmaterial som har kubiserats och vindsiktats för att uppnå en 

bättre kornform. Icke bearbetade material har krossats ner med hjälp av en konkross, men har 

inte bearbetats efter krossningen. Varje ballastmaterial har en viss kornstorleksfördelning, 

denna fördelning benämns som den normala kurvan för ballastmaterialet. Det går också att 

konstruera en egen kornstorleksfördelning genom att väga upp samma mängd ballast för varje 

siktstorlek. Detta beskrivs mer ingående under 3.1.1. När kornstorleksfördelningen har 

konstruerats efter en redan avsedd kurva benämns det som en styrd kurva. 

 

4.1 Ballastförsök 

Metoderna som användes för ballastförsöken finns beskrivna i avsnitt 3.1 och försöken har 

genomförts i enlighet med dessa metodbeskrivningar. 
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4.1.1 Siktkurva  

För att bestämma kornstorleksfördelning användes torr hålsiktning. Resultaten för de 

bearbetade materialen redovisas i tabellerna 7 och 8.  

Tabell 7 Den andel (procent) av fraktionen som passerar maskvidden för de bearbetade materialen 

tillsammans med naturgrusets. 

Maskvidd (mm) M19 NATUR M14 T14 T18 M3 

63 100 100 100 100 100 100 

31,5 100 100 100 100 100 100 

20 100 100 100 100 100 100 

16 100 100 100 100 100 100 

11,2 100 100 100 100 100 100 

8 100 100 100 100 100 100 

5,6 100 100 100 100 100 100 

4 98 87 100 94 97 94 

2 91 70 96 77 80 75 

1 71 55 66 61 60 54 

0,5 52 43 43 47 45 39 

0,25 35 25 26 36 34 27 

0,125 17 8 10 22 20 13 

0,063 6 2 2 9 10 5 
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Tabell 8 Den andel (procent) av fraktionen som passerar maskvidden för de icke bearbetade materialen 

tillsammans med den styrda kurvan. 

Maskvidd (mm) M19 

REF 

NATUR M14 REF M3 REF Styrd 

kurva 

63 100 100 100 100 100 

31,5 100 100 100 100 100 

20 100 100 100 100 100 

16 100 100 100 100 100 

11,2 100 100 100 100 100 

8 100 100 100 100 100 

5,6 100 100 100 100 100 

4 81 87 96 95 100 

2 56 70 73 68 100 

1 36 55 54 47 70 

0,5 24 43 41 36 42 

0,25 16 25 30 25 24 

0,125 10 8 19 13 10 

0,063 5 2 10 4 7 

  

 

Figur 20 Kornstorleksfördelningskurva med de bearbetade materialens siktkurva. Den svarta linjen 

representerar naturgrusets siktkurva. 
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Figur 21 Kornstorleksfördelningskurva för de icke bearbetade materialen tillsammans med 

naturgrusets kornkurva som är den svarta linjen.  

 

 

4.1.2 Packningsgrad 

Försöken med packningsgrad utfördes dels för hela 0/4 mm kurvan, dels för mindre 

fraktioner. Figur 22 redovisar resultatet från det första försöket med 0/4 mm kurvan. 

 

 

Figur 22 Packningsgrad i procent för enliterskärlet.  

 

Vid den andra provningen utfördes försök på fem olika fraktioner. Dessa fraktioner valdes för 

att täcka in alla parametrar för ballastmaterialen. I figur 23 och figur 24 redovisas resultaten 

från lös packningsförsöken gjorda med materialets normala 0/2 mm kurva och när materialet 
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har satts samman efter en i förväg bestämd kurva för att minska kornstorleksfördelningens 

inverkan på provresultatet. 

 

 

Figur 23 beräknad Packningsgrad i procent med hjälp av packningsgrad för dess normala 0/2 mm 

kurva. 

 

 

Figur 24 Resultat för packningsgrad från försöken med 0/2 mm styrd kurva. 

 

Resultaten är det framtagna hålrummet i procent som är beräknat enligt underavsnitt 3.1.2. 

Referensmaterialens höga hålrumsvolym indikerar att materialen består av flakiga korn. 

Försök har också utförts för några utvalda delfraktioner (tabell 9).  
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Tabell 9 Resultaten från packningsgradsförsöken där packningsgraden i procent är bestämd.  

Delfraktioner M19 M19 

REF 

M14 M14 

REF 

T14 T18 M3 M3 

REF 

Natur 

0,125/2 mm 46,43 48,00 44,23 47,35 45,38 44,43 44,26 47,95 43,55 

0,125/0,25 mm 49,66 53,50 47,76 52,69 48,62 52,73 54,01 56,98 52,29 

1/2 mm 54,16 56,35 52,45 57,63 55,07 52,29 54,01 56,98 52,73 

 

4.1.3 Flödestid 

Flödestiden för materialens normala kornfördelning utfördes enligt underavsnitt 3.1.3. 

Resultatet från försöken redovisas nedan i figur 25. Observera att för prov T14 kunde endast 

två av fem försök utföras, eftersom materialet inte kunde rinna genom tratthålet.  

 

 
Figur 25 Flödestid i sekunder för materialens normala kurva. 

 

För den styrda kurvan 0/2 mm användes samma metod. Naturgrusets flödestid kan användas 

som referens för att bestämma vad som eftersträvas. Figur 26 visar resultatet av 

flödesmätningarna på den styrda kurvan.  
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Figur 26 Flödestid 0/2 mm styrd kurva. 

4.1.4 Flisighetsindex 

För att beskriva kornformen på kornen mellan 1 och 4 mm användes flisighetsindex.  

Försök har gjorts på fraktionerna som tidigare beskrevs i underavsnitt 3.1.4 och enligt dess 

metodbeskrivning. Det fanns ett ungefärligt värde för vardera fraktionen som skulle vägas 

upp, men för prov M19 uppnåddes inte målvikten för ingångsprovet till skakningsförsöket. 

i figur 27 redovisas resultatet. Försöken utfördes på de tre olika delfraktionerna. Efter detta 

beräknades ett medelvärde för alla tre försöken. 

 

 

Figur 27 Sammanställning av resultaten för bestämning av flisighetsindex för ballastmaterialen.  
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4.2 Microbruksförsök 

Resultaten redovisas i figur 28 och figur 29 för försök 2, eftersom detta var det försök som 

bäst åskådliggör skillnaderna mellan de olika proven. Receptet följer tabell 10 och har ett 

VCT på 0,75. Övriga resultat finns redovisade i bilaga C. 

 

Tabell 10 Recept för microbruksförsöken. 

Recept: Försök 2 

Bascement (g) 60 

filler 0/0,125 (g) 30 

Vatten (g) 45 

 

 

 

Figur 28 Resultat från microbruksförsöken för försök 2 

 

21,16 22 

16 

38 

12 

22 

18 

31 

13,6 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

T18 T14 M19 M19
REF

M14 M14
REF

M3 M3 ref natur

Fl
ö

d
e

st
d

 (
s)

 

Microbruksförsök flödestid VCT 0,75 



  

45 

 

 

Figur 29 Resultat av microbruksförsöken för utflyt 

 

Alla försök med microbruk skedde på materialets egen kurva där fillerfraktionen 0/0,125 mm 

används. För utflyt med vattenmängd 36 g, den lägsta vattenmängden, var tratten för liten och 

ingen av blandningarna klarade av att rinna genom utgångshålet.  

4.3 Bruksförsök 

Figur 30 visar utflytet för försöken i millimeter. I figuren är resultaten för VCT 0,4 de till 

vänster och benämns som 1 i figuren. Till höger i figuren redovisas resultaten för VCT 0,6. 

Från figuren går det tydligt att urskilja de tre icke bearbetade materialen (M19 Ref, M14 Ref 

och M3 Ref) från de andra. Noterbart är att de bearbetade materialen uppvisar likvärdiga 

resultat eller bättre i jämförelse med naturgrusets.  
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Figur 30 Utflytsdiameter från bruksförsöken för den styrda 0/2 mm kurvan. Första försöket med VCT 

0,4 benämns som 1 i graf och VCT 0,6 benämns som 2. 

 

Resultaten från bruksförsöken med ballastmaterialens normala kurva finns i figur 31. Från 

figuren framgår det att det finns fyra material som har mindre utflyt än de andra: T14 och de 

icke bearbetade materialen. Övriga material ligger nära naturgrusets resultat för bruksförsöken 

med den normala 0/2 mm-kurvan.  

 
Figur 31 Utflytsdiameter från de två olika bruksförsöken med olika VCT med materialens normala 

kornfördelning. 
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4.4 Betongförsök 

Betongförsöken är utförda med de olika materialens normala kornstorleksfördelningskurva. 

Försöken är utförda efter metodbeskrivningen som finns i avsnitt 3.4. Sättmåttet 200 mm har 

används som riktlinje för att uppnå sättmåttet S4 som är ett vanligt sättmått vid användning av 

flytmedel.   

4.4.1 Sättmått 

Receptproportionering mot sättmåttet 200 mm kan vara svårt att åstadkomma. Därför 

upprepades försöken om sättmåttet S4 uppnåddes sedan kalibrerades resultatet för det avsedda 

sättmåttet 200 mm enligt metodbeskrivning. Resultatet redovisas i tabell 11. 

Tabell 11 Mängd flytmedel i gram som krävs för att uppnå sättmått 200 mm  

 M19 M19 REF M14 M14 REF T14 T18 M3 M3 REF NATUR 

VCT 0,4 51,98 69,05 40,27 73,86 53,77 52,26 41,1 37,71 40,77 

VCT 0,6 23,77 42,15 14,25 25,82 26,54 22,56 16,4 17,9 14,85 

 

 

4.4.2 Utbredning med fallbord 

Resultatet av försöket redovisas i tabell 12. Utbredningsdiametern är det uppmätta måttet på 

diametern efter slagen har utförts. 

Tabell 12 Utbredningsdiameter från fallbordsförsöken med två olika VCT.  

Utbredning 

(mm) 

M19 M19 

Ref 

M14 M14 

Ref 

T14 T18 M3 M3 

Ref 

NATUR 

VCT 0,4 405 510 460 620 500 520 500 560 440 

VCT 0,6 420 510  460 600 540 496 420 510 510 

 

Att bedöma resultatet av utbredning med slag är svårt och därför används försöket med 

naturgrus som referensvärde. Det är inte optimalt med allt för stor utbredning då detta tyder 

på att betongen inte klarar av att hålla ihop utan slås sönder vid försöket. För lågt 

utbredningsmått indikerar på seg betong. De icke bearbetade materialen M19 Ref, M14 Ref 

och M3 Ref uppvisar högre utbredning än naturgrusets. M14, M3 och T18 liknar naturgrusets, 

men M3 blir fastare med högre VCT. M19 har lägre utbredningsmått än försöken med 

naturgrus. 
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Figur 32 exempel på stensseparation vid försök utbredning med slag. I detta fall visas M19 Ref med 

VCT 0,6. 

4.4.3 Tryckhållfasthet 

För M3, M14, M19 och naturgrusproven togs tre prover och medelvärdet beräknades. För de 

andra fem proven togs ett prov för varje blandning. Försök gjordes med kuber från båda VCT-

talen. Provresultaten redovisas i tabell 13 där alla värden är tryckhållfastheten mätt i MPa 

(Mega Pascal).  

Tabell 13 Tryckhållfasthet för betongkuber mätt i MPa. 

 M14 M19  Natur M3 M14 

Ref 

M19 

Ref 

M3 

Ref 

T14 T18 

VCT 0,4 72 76 74 76 80 81 61 73 78 

VCT 0,6 42 45 43 43 43 46 34 47 47 

 

Enligt SS EN 602-1 motsvarar ett VCT på 0,6 lägsta hållfasthetsklass på ungefär C25/30, där 

hållfastheten då minst ska vara 30 MPa. Eftersom hållfastheten för betongen måste utföras 

med säkerhetsmarginal, utläses att M3 Ref nästan inte uppnår den eftersträvade 

sluthållfastheten. Vid försöken på betongkuber måste hänsyn tas till viss variation. Vid 

produktion bör minst 15 kuber tas för att kunna beräkna en standardavvikelse. Ingen ingående 

beräkning kan utföras på dessa kuber, men M3 Ref resultat indikerar på att betongens 

hållfasthet tenderar på att inte uppfylla hållfasthetskraven för att uppfylla de krav som ställs 

på en betong med VCT 0,6.  
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4.4.4 Okulär observation 

För att ge en helhetsbild över betongens kvalitet gjordes okulär besiktning. Vid varje försök 

togs bilder där observationer antecknades och utifrån detta har slutsatser dragits. I tabell 14 

och tabell 15 redovisas sammanfattningarna från observationerna.  

Tabell 14 Okulära obeservationer från betongförsöken. 

 M19 M14 T14 T18 M3 

VCT 

0,4 

Bästa 

betongen? 

Mycket 

bra. 

Upplevdes 

seg. Mjuk 

i sättkon. 

Upplevdes 

likt SKB 

Inga 

invändningar. 

Såg bra ut. 

VCT 

0,6 

Såg 

mycket 

bra ut.  

Mycket 

bra. 

Bra.  Bra. Mycket bra. 

 

Tabell 15 Okulära observationer från betongförsöken. 

 M19 REF M14 REF M3 REF NATUR 

VCT 

0,4 

Stenig. Såg ut att 

sakna filler. Klär av 

stenen. Klar 

stenseperation. 

Upplevdes bra. 

Inget kling i 

sättkon.  

Helt ok vid sättmått. 

Kanske lite blöt. 

Tendenser till 

stenseparation vid 

slagförsök. 

Mycket bra 

betong. 

VCT 

0,6 

”Ringer” i sättkonen. 

Betongen faller isär. 

Stenseperation. 

Lite blöt vid 

sättmått. Tendenser 

till stenseparation 

vid slagförsök. 

Upplevdes som VCT 

0,4. tendenser till 

stenseparation. 

Mycket bra. 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att M3, M14, M19 och natur uppvisade de bästa 

betongförsöken. T14 och T18 såg relativt bra ut, även om det fanns vissa observationer som 

indikerade på problem. De icke bearbetade referensmaterialen var alla mindre bra med 

undantag av M14 Ref som uppvisade tämligen bra betong för VCT 0,4.  
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4.4.5 Lufthaltsförsök 

Resultaten från mätning av lufthalt redovisas i tabell 16. Observera att inget lufttillsatsmedel 

har används för försöken. Den naturliga lufthalten för betong utan lufttillsatsmedel uppgår 

ungefär till 2 %. Ur resultatet går det utläsa att det inte var något av dessa som fick ett 

avvikande gränsvärde.  

 

Tabell 16 Lufthaltsvärde i procent.  

Lufthalt (%) M19 M19 

Ref 

M14 M14 

Ref 

T14 T18 M3 M3 

Ref 

NATUR 

VCT 0,4 2,2 1 2,3 0,8 1,4 1,4 1,6 1,3 1,5 

VCT 0,6 2,1 0,5 2,4 0,8 1,3 1,6 1,8 1,1 0,8 
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5 UTVÄRDERING 

Namnet på täkten har förkortats enligt tabell 17. 

Tabell 17 bearbetning av ballastmaterial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Utvärdering bruks- och betongförsök 

Betongförsöken har genomförts med ballastmaterialens normala 

kornstorleksfördelningskurva. Utifrån betongresultaten går det utläsa att vissa av 

blandningarna har fått dåliga resultat och vissa har blivit bra. Det finns två olika anledningar 

till som påverkar betongförsökens resultat: 

 Materialtekniska parametrar 

 Kornform 

 

Varje ballastförsök beskriver ballastmaterialen på olika sätt. Beroende på ändamålet med 

ballastundersökningarna varierar det vilka försök som behövs för att identifiera de parametrar 

som erfordras. Genom att jämföra provresultaten från ballastförsöken med bruksförsöken 

åskådliggörs ballastundersökningarna som ger samma indikationer som bruksförsöken.  

 

Namn Bearbetning 

M19 kubiserat och vindsiktat 

M19 REF endast nedkrossat 

M14 kubiserat och vindsiktat 

M14 REF endast nedkrossat 

M3 kubiserat och vindsiktat 

M3 REF endast nedkrossat 

T14 kubiserat och vindsiktat 

T18 kubiserat och vindsiktat 

NATUR framsorterat 

Sten 8/16 Kubiserat 
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Tidigare har (Lagerblad, Westerholm, & Gram, 2011) visat att bruksförsöken överensstämmer 

med resultat från betongförsök. Detta behöver bekräftas för denna studie. Slutsatser för de 

olika delmaterialen redovisas i tabellerna 18 och 19. Bruksförsöken för dessa är för 

ballastmaterialens normala kornstorleksfördelning. Därför går det att jämföra dem med 

betongförsöken. 

 

Tabell 18 Jämförelse mellan betongförsök och bruksförsök. 

 M19 M14 T14 T18 M3 

Bruks-

försök 

Ganska bra. 

Lite sämre än 

natur. 

Mycket 

bra. 

Sådär. Bättre med 

styrd kurva. 

Ganska bra, bättre 

med styrd kurva. 

Bra. 

Betong-

försök 

Bra.  Mycket 

bra. 

Mycket flytmedel. 

Annars okej. 

Bra, ganska mycket 

flytmedel. 

Mycket 

bra. 

Summering Lite mer 

flytmedel 

erfordrades, 

annars stämmer 

resultaten. 

Stämmer 

överrens. 

Ganska mycket 

flytmedel. Dåligt 

utflyt men ganska 

bra betong. 

Ganska 

överstämmande men 

behövde mycket 

flytmedel. 

Stämmer 

bra. 

 

Tabell 19 Jämfördelse mellan betongförsök och bruksförsök. 

 M19 ref M14 Ref M3 Ref Natur 

Bruksförsök Väldigt 

dåligt. 

Väldigt dålig. Väldigt dåligt. Mycket bra. 

Betongförsök Väldigt 

dåligt. 

Hyfsat resultat 

okulärt. 

Sådär, lite flytmedel. Mycket bra. 

Summering Stämmer bra.  Stämmer ganska bra 

förutom flytmedel 

som indikerar bra 

betong. 

Mycket bra. 

 

Från tabellerna 18 och 19 går det utläsa att bruksförsöken tämligen väl motsvarar resultaten 

från betongförsöken, förutom med flytmedel där det finns vissa variationer.  

 

Bruksförsöken går att analysera närmare. Vid jämförelse mellan den styrda kurvan och den 

normala kornstorleksfördelningskurvan framkommer att de flesta av materialen förbättras 

med den styrda kurvan. Eftersom den kurvan är optimerad för bruksförsöken är det ett 

naturligt resultat. Däremot verkar naturgruset få sämre provresultat med dess styrda kurva än 

materialets egna kornstorleksfördelning. Det tyder på att naturgrusets kornstorleksfördelning 

är mer anpassad för en annan kurva än för ett bergkrossmaterial. 
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Resultaten från hållfasthetsprovningarna (underavsnitt 4.4.3) tyder på att M3 Ref inte 

uppfyller hållfasthetskraven som motsvarar VCT 0,6. Det kan finnas ett flertal förklaringar 

 till det, men sannolikt har en stenseparation uppstått vid sättmåttsförsöket. Det erfordrade 

sättmåttet uppfylldes, men en trolig förklaring är att cementpastan inte klarade av att 

upprätthålla betongens homogenitet och de större stenpartiklarna sjönk till botten. Det kan 

innebära en försvagning av betongen och dålig sluthållfasthet. 

5.2 Utvärdering ballastmetoder 

För att utvärdera ballastmetoderna jämförs resultaten med resultaten från bruksförsöken. 

5.2.1 packningsgrad 

Hålrumsförsöken har utförts på olika delfraktioner. Det är därför intressant att dels jämföra de 

olika fraktionerna för sig, dels jämföra helhetsbilden av försöken med resultaten från 

bruksförsöken. Genom detta går det att utvärdera fraktionerna som används och hur de 

speglar betongens egenskaper. De olika fraktionerna beskriver olika delar. De snäva eller 

korta fraktionerna 0,125/0,25 mm och 1/2 mm beskriver framför allt kornformen. Däremot 

kommer 0/2 mm att påverkas av både kornform och kornstorleksfördelning.  

 

 
Figur 33 Resultat från försöken med packningsgrad med packningsgraden för både materialens 

normala 0/2 mm-kurva och den styrda kurvan. 

 

En jämförelse mellan försöken med ballastmaterialens normala kurva visar att för M19 

indikerar det krossade materialet att ha samma packningsgrad som det icke bearbetade 

materialet M19 Ref. Detta illustreras med den svarta linjen i figur 33. Figuren indikerar också 

på att naturgrusets normala kurva verkar ha sämre packningsgrad än vad T18 har. Försöken 

med M14:s normala kurva har även den sämre packningsgrad än vad T18 har. Då både 
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bruksförsök och betongförsök har pekat ut M14 som de bästa ballastmaterialen indikerar 

resultaten att det inte enbart går att använda microbruksförsök för att bedöma ballastens 

lämplighet till betongtillverkning.  

Ett annat intressant resultat är att alla bergkrossmaterial får bättre packning med den styrda 

kurvan medan naturgrusets packning försämras med den styrda kurvan. Detta resultat pekar 

mot att den styrda kurvan som används är speciellt anpassad för bergkrossmaterial med dess 

kubiska och flakiga kännetecken. Däremot tyder resultatet, som också bruksförsöken under 

4.3 redovisat, att den styrda kurvan inte är optimal för naturgrus.  

 

Sammanfattning packningsgrad 

Försöken med packningsgrad ger resultat som enbart var för sig inte kan beskriva ett materials  

lämplighet till betongtillverkning, men i kombination med flödestid går det att urskilja ett bra 

ballastmaterial för betong mot ett dåligt. Försöken utfördes med olika fraktioner och dessa ger 

olika kunskaper om betongen. Vid användning av snäva fraktioner som 0,125/0,25 mm och 

1/2 mm beskrivs materialets råhet och kornform på ett bra sätt. Därför är snäva fraktioner bra 

när en materialstudie ska utföras på ett ballastmaterial.  

 

Vid bestämning av ballastmaterialets lämplighet för betongtillverkning är materialets normala 

0/2 mm-kurva bra, då den påverkas av både kornform och kornstorleksfördelning. Med hela 

kurvan erhålls också en indikation om hur kombinationen av kornform och 

kornstorleksfördelning på samma sätt som det speglas vid bruks- och betongförsök. Bara 

genom att utföra försök med en 0/2 mm-kurva går det inte att beskriva dess lämplighet för 

betong utan det måste ske i kombination med flödestid. 

 

Den styrda 0/2 mm- kurvan beskriver kornformen för materialen, men eftersom den 

fraktionen blir lång ges det ingen kunskap om specifika delar av kurvan. Det kan exempelvis 

vara att materialet har sämre kornform för de större fraktionerna, men ganska bra kornform 

för fillerfraktionen. 0/2 mm styrd kurva blir därför onödig vid en materialstudie. Det är mer 

fördelaktigt att kombinera andra metoder. Det går dock urskilja de icke bearbetade materialen 

från de bearbetade materialen med denna metod. 

 

Packningsförsöken med hela fraktionen 0/4 mm för denna studie speglar inte resultatet från 

bruksförsök och betongförsöken och därför rekommenderas inte denna provning för att 

utvärdera ballastmetoder till betongtillverkning. 
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Felkälla packningsgrad 

Vid varje försök fås en viss mängd översten. Denna övermängd varierar mellan de olika 

provförsöken. Ju mer material som laddas i konen, desto mer kommer materialet att packas. 

En annan felkälla är att när behållaren fyllts på ska denna slätas av för att samma volym 

ballast ska vara fylld varje gång. Det finns alltid viss variation i hur mycket som slätas bort 

beroende på hur snabbt eller sakta som detta sker. Ytterligare felkälla är att materialet inte 

homogeniseras mellan försöken. Detta kan innebära att stora partiklar lägger sig tillsammans 

med stora och det finare materialet ansamlas på samma ställe i betongblandningen och därför 

blir inte utfallet likadant för de olika försöken. Det ger en variation i resultatet mellan det 

första och sista försöket eftersom det kan innebära en annan kornstorleksfördelning i provet, 

även om samma material används till alla upprepningar. 

5.2.2 Flödestid 

Jämförelse med bruksförsöken genomförs med flödestiden. Detta illustreras i figur 34. 

 

 
Figur 34 Resultat från bruksförsök och flödestid för materialens normala 0/2 mm-kurva. 

 

Som figur 34 påvisar framträder två grupperingar. Tidigare undersökningar har visat på att för 

snabb flödestid inte är bra för betongen. Eftersom naturgruset har den lägsta flödestiden 

stämmer inte påståendet för denna provserie då naturgruset har bekräftat bra egenskaper i 

betong. Varken T18 eller T14 tillhör gruppen med de bearbetade materialen och det är 

intressant eftersom de också är bearbetade, men med andra ingångsmaterial till kubisering och 

vindsiktning.  Det kan antas att dessa två material har en ofördelaktig kornfördelningskurva 
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eftersom flödestiden inte blir så bra. Båda materialen behövde relativt stora mängder 

flytmedel för att uppnå ett eftersträvat sättmått, vilket också bekräftar att siktkurvan troligen 

inte är optimal.  

 

Resultaten från flödesförsöken ger samma indikationer som betongförsöken där både T14 och 

T18 skiljde sig från de övriga bearbetade materialen. Dessa få försök ska inte övervärderas, 

men de ger en tydlig indikation på hur ballastmaterialen kommer fungera i betong.   

 

Sammanfattning flödestid 

Flödestid beskriver framför allt materialets råhet, eftersom större friktion ger högre flödestid. 

Flödestiden bör därför alltid tas med försiktighet när hela kurvan är med i försöket då 

resultatet också påverkas av kornstorleksfördelningskurvan. De olika fraktionerna som 

används beskriver också olika parametrar för ballastmaterialet. För 0,125/0,25 mm och 1/2 

mm fraktionerna är det framför allt materialets kornform som beskrivs och vid dess normala 

0/2 mm-kurva är det kombinationen av de två parametrarna kornform och 

kornstorleksfördelning.  

De olika fraktionerna ger samma indikationer som packningsgrad (underavsnitt 6.3.1). För en 

materialstudie är 0,125/0,25 mm och 1/2 fraktionerna bra, eftersom de väl beskriver 

kornformen. 

Den normala 0/2 mm-kurvan bör användas med försiktighet, då flödestid framför allt 

beskriver kornformen. Däremot ger flödestid i kombination med packningsgrad för 0/2 mm-

kurvan en bra beskrivning av materialets egenskaper för betongtillverkning och där går det att 

urskilja ett bra eller ett mindre bra ballastmaterial för betong.  

Felkälla flödestid 

Osäkerheten för denna metod beror främst på tidtagningen. Vid försöken måste tidtagaren 

trycka av vid rätt tidpunkt. Eftersom det kan vara svårt att upptäcka denna tidpunkt, kommer 

resultatet påverkas av personen som sköter tidtagningen och det innebär en svaghet för 

försöket.  

5.2.3 Flisighetsindex 

Flisighetsindex ger en tydlig skillnad mellan bearbetade material och icke bearbetade 

material. Däremot är det viktigt att analysera hur de bearbetade materialen skiljer sig mellan 

varandra. Naturgruset med dess kända runda kornform borde resultera i låga värden på 

flisighet. Detta är något som inte avspeglas i figur 35 där naturgruset verkar ha något sämre 

kornform än de bearbetade materialen för de större fraktionerna. Flisighet ger bara en 

övergripande bild på större partiklar och tidigare forskning av (Lagerblad, Westerholm, & 

Gram, 2011) har betonat att de mindre partiklarnas kornform har stor inverkan på betongens 

reologi och egenskaper.  
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Pilen i figur 35 indikerar den skillnad i flisighet som uppstår när en annan ingångsstorlek på 

bergkrossmaterialet har används som ingångsmaterial till kubiseringen. Där utläses hur T14 

med 0/8 mm som ingångsmaterial har väsentligt mycket sämre flisighet än M14 som hade 

ingångsmaterial 4/8mm. M14 kommer från samma täkt och innehåller samma bergarter. 

Sammanfattningsvis går det att skilja bearbetade material mot icke bearbetade med hjälp av 

denna metod, men sannolikt inte för att klassificera graden av bearbetning enbart med hjälp 

av flisighetsindex. 

 

Figur 35 Flisighetsindex mot utflytet från bruksförsöken. Pilen visar hur flisigheten förändras när 

andra ingångsstorlekar används till kubiseringssteget. 

 

Flisighetsindex sammanfattning 

Flisighetsindex ger bra beskrivning för kornformen för de större partiklarna och är 

fördelaktigt att använda i en materialstudie. Svagheten med metoden är att det är endast större 

fraktioner som utvärderas och därför går det inte bygga antaganden för ett materials kornform 

enbart från denna metod, utan det är i kombination med andra försök som metoden är 

användbar. 

 

Felkälla flisighetsindex 

För denna metod påverkas flisighetsindex av personen som utför försöken, då olika 

skakningstekniker ger olika resultat. Dessutom påverkas resultaten av hur lång tid varje prov 

bör skakas. Ju längre skaktid, desto mer material rör sig genom siktarna.  

5.3 Utvärdering microbruk 

Eftersom microbruksförsöken är utförda utifrån det framkrossade materialets naturliga 

kornstorleksfördelningskurva kommer varje materials partikelfördelning att påverka 
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resultatet. Om en stor del av den totala kurvan är filler kommer kvaliteten på fillern att ha stor 

inverkan på betongens egenskaper. I tabell 20 redovisas hur stor andel filler av hela 0/4 mm 

som varje ballastmaterial innehåller. Denna fördelning är intressant när man t.ex. jämför 

microbruksprovningen med bruksprovningen som görs på hela kurvan. 

För microbruksprovningen används bara material som är mindre än 0,125 mm vilket innebär 

att fördelningen mellan 0,063 mm och 0,125 mm i microbruksprovet blir enligt tabell 21. 

Tabell 20 Passerad procent material vid bestämning av siktkurva för fillerfraktionen. 

Vikt 

Passerat 

M 19 M19 

Ref 

M14 M14 

Ref 

T14 T18 M3 M3 

Ref 

Natur Styrd kurva 

0,125 0,17 0,10 0,10 0,19 0,22 0,20 0,13 0,13 0,08 0,10 

0,063 0,06 0,05 0,02 0,10 0,09 0,10 0,05 0,04 0,02 0,07 

 

Tabell 21 Fördelningen i procent mellan 0,063 mm och 0,125 mm för microbruket 

Vikt 

Passerat 

M 19 M19 

Ref 

M14 M14 

Ref 

T14 T18 M3 M3 

Ref 

Natur 

0,125 74 66,7 83,3 65,5 71 66,7 72,2 76,5 80 

0,063 26 33,3 16,7 34,5 29 33,3 27,8 23,5 20 

 

Ur tabell 21 framgår att det är M14 Ref, T14,T18 som innehåller höga mängder filler 

samtidigt som natur och M14 innehåller väldigt låga mängder.  

 

Det är både mängden filler och fillerdelens egenskaper som påverkar bruket. Genom att 

jämföra microbruket med brukets utflyt går det bedöma fillerfraktionens kvalitet. I figur 33 

synliggörs detta och som figuren visar går det att göra två tydliga grupperingar dessa är de 

icke bearbetade bergkrossmaterialen i en grupp och de bearbetade materialen tillsammans 

med naturgruset i den andra grupperingen. Det är försök 2 som används för microbruk 

(redovisas i 4.1.1) och VCT 0,4 som används för bruksförsöken.  

Från Figur 33 dras slutsatsen att de bearbetade materialen troligen har bättre kornform än de 

icke bearbetade materialen. Studeras M14 ref och T18 verkar dess fillermaterial vara snarlika, 

men inte samma resultat på bruk med styrd kurva. När T18 och M14 ref styrs efter avsedd 

kurva syns inte resultatet av microbruket utan då är det andra parametrar än fillret som blir 

avgörande. 
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Figur 36 Utflytsdiameter från microbruksförsöken och bruksförsöken för materialets styrda 0/2mm-

kurva.  

 

I bilaga C (Tabell 35) från försök 3 med den högsta vattenmängden (54 g) går det att utläsa att 

hastigheten för flödestrattförsöket ligger nära varandra och därför är det svårt att bedöma 

resultatet av de försöken då den manuella tidtagningen ger för stor osäkerhet.  

Microbruksförsöken används främst för att karakterisera kvaliteten för fillermaterialet 

eftersom fillret i olika grad påverkar betongegenskaperna. Det går inte att avgöra betongens 

färska egenskaper bara genom microbruksförsök, utan dessa bör vara en del i en större matris. 

Tabell 19 beskriver andelen finmaterial och det framgår att T14 har en stor andel 

fillermaterial. T14:s kvalitet som visas i figur 33 pekar på att materialet har bra kornform på 

fillermaterialet.  

Det är av intresse att bedöma inverkan av partikelfördelningen. Vid jämförelse mellan 

microbruket och utflytet när den normala 0/2 mm- kurvan används blir resultatet något annat 

än med den styrda kurvan som figur 34 visar. De icke bearbetade materialen är fortfarande 

nära varandra, men nu framstår främst T14 stå långt ifrån resultaten för övriga bearbetade 

material.  
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Figur 37 Utflytsdiameter microbruk och utflyt bruksförsök med materialens normala 0/2 mm-kurva.  

 

Utifrån figur 37 utläses framför allt att T14 kornform förefaller vara bra eftersom utflytet med 

styrd kurva är i paritet med naturgrusets. När samma utflyt görs med den normala kurvan, 

som för T14 innehåller relativt stor andel material < 0,125 mm, försämras T14:s resultat 

väsentligt. Kurvans inverkan och andelen filler överskuggar inverkan från bra kornform. 

Resultaten från microbruksförsöken indikerar dock att fillret från T14 är i paritet med de 

andra bearbetade materialen vilket gör att det endast går att bestämma fillerfraktionens 

kornform, men det inte går att dra några slutsatser angående hur ballastmaterialet kommer 

uppträda i ett bruksförsök när hela 0/2 mm materialet används. Fillermaterialets kornform har 

en viss påverkan på hur ballastmaterialet uppträder i betong. Det går inte att avgöra ett 

ballastmaterials lämplighet till betong enbart genom microbruksförsök.  

 

Flödestiden för microbruket ger också en indikation om fillerfraktionens egenskaper. I figur 

35 jämförs flödestiden för microbruket för försök 2 med utflytet för bruksförsöken av 0/2 mm 

med dess normala kornstorleksfördelning.  
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Figur 38 Flödestid från microbruksförsök och utbredningsdiameter från bruksförsök med dess normala 

0/2 mm-kurva. 

 

Från figur 38 går det att urskilja tre närstående grupper. Två av de icke bearbetade materialen 

M19 Ref och M3 Ref verkar ha både dåligt utflyt och hög flödestid som indikerar på ett dåligt 

material. Det finns två material som står väldigt nära varandra, M14 Ref och T14. Dessa två 

kommer från samma bergtäkt, vilket även M14 gör. M14 ref är konventionellt krossat medan 

T14 och M14 är båda kubiserade och vindsiktade, men med olika ingångsmaterial. Resultatet 

indikerar alltså att man genom att välja rätt ingångsmaterial till kubisatorn kan förbättra 

slutprodukten. Resten av materialen ligger nära varandra med en nedåtgående kurva och ett 

svagt samband mellan resultat från microbruksprovning och bruksprovning. Ju längre ner på 

kurvan desto bättre resultat. Det är också intressant att M19 ref, M3 ref, M14 ref och T14 har 

liknande utflyt för bruket, men avsevärd skillnad i flödestid för microbruket. Det tyder på att 

en ensam mätmetod troligen inte säger allt utan bör kombineras med fler 

karakteriseringsmetoder. 

 

Hur resultatet påverkas av kurvan är intressant. Därför jämförs utflytet med den styrda 

0/2 mm-kurvan med flödestiden i figur 36. 
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Figur 39 Flödestid från microbruksförsöken och utbredningsdiametern för den styrda 0/2 mm-kurvan 

från bruksförsöken. 

 

Figur 39 indikerar på att det främst går urskilja de tre icke bearbetade materialen. Dock finns 

det skillnader där M14 Ref förefaller ha bättre flödestid än övriga. M19 Ref verkar ha sämre 

flöde, men ungefär likvärdigt utflyt. För de andra materialen verkar de stå ganska nära 

varandra när kurvan är styrd. Vid jämförelse av figur 35 och figur 36 framgår det att det är 

främst T14 som har blivit bättre med den styrda kurvan för bruksförsöken. Detta indikerar på 

att kornformen är likvärdig med övriga bearbetade material, men att T14:s normala kurva inte 

är lika bra.  

 

Figur 39 beskriver att det finns två grupperingar med de bearbetade och de icke bearbetade 

materialen. Genom detta dras slutsatsen att microbrukets egenskaper inte förefaller att 

sammankoppla med utflytet för den styrda kurvan. Därför går det inte säga att det finns någon 

naturlig koppling mellan utflyt bruk med styrd kurva och flödestiden för microbruk. 

Sammanfattning microbruk 

Vid försöken användes tre olika vattenmängder och det var framför allt ett av dessa som gav 

bra bild över kornformen. För de andra två blev blandningarna för lösa eller för hårda, vilket 

innebar att det var svårt att utvärdera resultaten. Det gäller främst för den kon som användes 

vid försöken. Eftersom det inte finns några rekommendationer för metoden finns det ett flertal 

koner som kan användas. Just för detta försök och den bestämda vattenmängden var det den 

andra vattenhalten med VCT 0,75 som passade bäst. Detta behöver inte gälla för alla koner 

utan lämplig vattenmängd måste provas ut för konen som ska användas. 

 

Med materialens naturliga kurva är det svårt att hitta något samband med bruket. Eftersom 

microbruk oftast används för att beskriva kornform hade det varit effektivare att ha en 50/50 

kornstorleksfördelning mellan 0/0,063 mm och 0,063/0,125 mm fraktionen.  
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Felkälla  

För dessa försök användes materialets normala kornfördelning. En annan felkälla är att när 

väldigt små fraktioner används är det svårt att röra om all cement och filler så att de upplöses 

av vattnet utan att klumpbildning uppstår. Omrörningen genomfördes för hand och risken för 

klumpbildning ökar därmed. Klumpbildning ger upphov till längre rinntider. 

 

5.4 Utvärderingsmatris 

För att kunna utvärdera de olika metoderna tillsammans används en femgradig skala för 

resultaten från varje försök. Lufthalten och tryckhållfasthetförsöken ger båda resultat som i 

stort sett är godtagbara för alla material med undantag av den slutgiltiga hållfastheten för M3 

Ref som låg under acceptabel nivå. 

Tabell 22 Skala för utvärdering. 

Skala Betyg 

1 bäst 

2 mycket bra 

3 gångbart 

4 dåligt 

5 mycket dåligt 

 

I tabell 22 redovisas en uppskattning för varje prov vid varje försök. Uppskattningen är 

subjektiv då det saknas riktlinjer för vad som räknas som ett ”bra” resultat. Naturgruset är 

sedan tidigare känt att det har en fördelaktig kornform och används därför som riktlinje för 

vad som eftersträvas. Jämförelserna är gjorda materialen emellan och eftersom det saknas data 

från ytterligare försök bör jämförelserna betraktas med försiktighet. 
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Tabell 23 Utvärderingsresultat.  

 M19 M19 

Ref 

M14 M14 

Ref 

T14 T18 M3 M3 

Ref 

NATUR 

Packningsgrad 3 3 2 4 3 1 2 5 3 

 

Packningsgrad hela 

fraktionen 

4 5 4 4 3 2 2 5 1 

Packningsgrad 

styrd kurva 

3 5 3 5 3 2 2 5 1 

Packningsgrad 

delfraktioner 

2 5 1 5 2 1 2 5 2 

Flisighetsindex 1 5 1 3 1 1 1 5 1 

Flödestid 2 3 1 4 5 4 2 5 1 

Flödestid styrd 

kurva 

1 4 1 3 3 2 1 5 1 

Microbruk tid 2 5 1 3 3 3 2 4 1 

Microbruk utflyt 1 5 1 3 1 2 1 5 1 

Bruksförsök 1 5 1 5 5 2 1 5 1 

Bruksförsök styrd 1 5 1 5 1 1 1 5 1 

Flytmedel 2 5 1 5 4 3 1 1 1 

Utbredning med 

slag 

1 4 1 5 2 2 1 3 1 

Okulär besiktning 1 5 1 3 2 2 1 4 1 

Summa 26 64 20 57 39 28 21 62 19 

 

De slutsatser som kan dras från tabell 23 är att material som inte är kubiserat och vindsiktat 

tydligt skiljer sig från övriga material vid nästan alla ballastförsök och även genomgående i 

provmatrisen ovan. Redovisningen innebär inte att metoden inte stämmer, utan att vissa av 

metoderna beskriver andra parametrar som inte uppträder förrän senare vid bruks- och 

betongförsök. Dock kan informationen vara värdefull kunskap.  

5.5 Materialstudie 

I ballastförsöken är det viktigt att kunna beskriva kornform. Vid betongtillverkning påverkas 

betongens reologi av både kornform och kornstorleksfördelning och därför är kunskaper om 

ballastmaterialet betydelsefulla. 

 

Utifrån avsnitten 5.1 och 5.2 går det att dra slutsatser om de olika materialen. Det är de snäva 

fraktionerna 0,125/0,25mm och 1/2 mm som främst ger indikationer på flödestid och 
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packningsgrad. Det kan bero på att kurvans verkan utesluts när specifika storlekar prövas. 

Flisighetsindex och fillerförsöken indikerar på bra kornform, dock med vissa undantag. Det 

finns alltid felkällor för varje försök och därför bör vartdera försöket värderas med 

försiktighet om de ska bedömas enskilt. Däremot kan försöken ge indikationer tillsammans 

och i det här fallet påvisar de flesta av försöken tillsammans att ballastmaterialen borde 

fungera bra i betong.  

 

För de två ballastmaterialen T14 och T18 som har andra ingångstorlekar på ballastmaterialet 

till kubiseringen (0/8mm och 0/16 mm istället för 4/8mm) har resultaten blivit mindre 

sammanhängande. I de fallen utläses tydliga skillnader på att kornformen förändras på grund 

av olika ingångsmaterial. T14 och M14 som kommer från samma täkt går enklast att jämföra, 

eftersom där går det att utesluta inverkan av olika bergarter då det endast är storleken på 

ingångsmaterialet till VSI-krossen som skiljer, 4/8 mm för M14 och 0/8 för T14. De finaste 

partiklarnas kornform, fillermaterialets, påverkas inte av olika ingångsmaterial utan troligen 

slår de större partiklarna sönder de mindre och formar dem. De större partiklarna i T14 har 

fått sämre kornform än M14:s stora korn.  

 

Kornformen för referensmaterialen, materialen som bara har krossats ner och inte kubiserats 

eller vindsiktats, har genomgående visat på dålig kornform. Flisighetsindex, fillermaterialet 

och även försök med de smala fraktionerna tyder på dålig kornform.  

5.6 Klassificering av material 

Det är samverkan mellan kornform och kornstorleksfördelning som ger resultaten i bruks- och 

betongförsöken. Genom att analysera materialstudien går det utläsa att den inte ger samma 

indikationer som slutresultaten när betongförsöken och bruksförsöken utfördes. Det visar sig 

framför allt när utvärderingsmatrisen i avsnitt 5.2 studeras. Främst framträder detta för T14 

och T18. Matrisen ger tydliga indikationer att för T14 och T18 blir kornstorleksfördelningens 

inverkan större. I tabell 7 och 8 som visar kornstorleksfördelning finns det tydliga skillnader 

mellan T14 och T18 jämfört med de andra bearbetade materialen M3, M14, M19 och 

naturgrus. Troligen har kornstorleksfördelningen haft störst inverkan för dessa material, vilket 

går att utläsa genom att jämföra bruksförsöken med styrd och icke styrd kurva där resultaten 

från den styrda kurvan är likvärdiga de övriga bearbetade materialen. 

 

Eftersom samma bearbetningssätt används för M14 och T14 med samma hastighet på 

kubisatorn, samma utrustning, samma bergart och vindsiktade på samma sätt är det endast 

storleken på ingångsmaterialet som skiljer materialen åt. Resultaten från denna studie 

indikerar att andra ingångsmaterial än 4/8 mm påverkar materialets kornform vid kubisering, 

eftersom större korn får sämre kornform och mindre korn sannolikt får bättre kornform. Dock 

är det framför allt kornstorleksfördelningskurvan som påverkas av olika ingångsmaterial 

enligt de resultat som framkommer i den här studien.  
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För denna analys är det ballastmaterialens lämplighet till betongtillverkning som har 

studerats. Därför är det främst ballastmetoderna som mäter både kornstorleksfördelning och 

kornform som bäst kommer att spegla ballastmaterialets lämplighet. Om ändamålet hade varit 

att studera kornformens förändring med hjälp av en materialanalys är det andra försök med till 

exempel styrd kurva som är mer lämpliga. 

 

För betongtillverkning finns det i huvudsak två metoder som i kombination med varandra kan 

urskilja bra ballastmaterial från dåliga. Det är främst packningsgrad och flödestid. När 

packningsgrad värderas enskilt mot bruksförsöken går det inte att urskilja samband mellan 

dessa och betongresultaten. Om figur 22 studeras framgår det att T18 har lägst packningstal 

av alla material och därmed minst hålrum, men teorin beskriver då att det materialet borde ha 

bra kornform då materialet packas bra. Kombineras istället packningsgrad med flödestid 

framgår tydligt hur T18 och T14 skiljer sig från övriga bearbetade material (figur 38). Detta 

beror på att de två materialen har dålig kornstorleksfördelning för användning som ballast till 

betong 

 

Figur 40 liknar den Nya Zeeländska modellen (avsnitt 2.1), men med resultat från denna 

studie. Utifrån resultaten från studien kan man klassificera de krossade materialens lämplighet 

för betong på liknande sätt.   

 

Figur 40 packningsgrad mot flödestiden för den normala 0/2 mm-kurvan. 
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5.7 Bearbetningens inverkan 

Skillnaderna mellan de vindsiktade och kubiserade materialen framgår tydligt av 

sammanställningen i avsnitt 5.2. De icke bearbetade materialen ger genomgående sämre 

resultat än bearbetade materialen. Det gäller framför allt ballastförsöken som beskriver 

kornform. När samma bergmaterial har bearbetats med kubisering och vindsiktning förbättras 

resultatet och går från icke användbara till bra ballastmaterial för betongtillverkning och efter 

bearbetning uppnår de ungefär samma resultat som naturgruset. Detta indikerar att den 

bearbetningsprocess som utförts har varit nödvändig för att åstadkomma ballast som är 

lämpligt till betong utan receptjusteringar.  

 

Anledningen till det icke bearbetade materialens resultat är sannolikt dålig kornform. Partiklar 

med lägst hållfasthet bryts tidigt ner till mindre partiklar. Därför det är vanligt att hitta fri 

glimmer i finfraktion hos icke bearbetade material. Eftersom materialen har undersökts och 

ingen glimmer har påvisats för proven, är det inte flakiga glimmermineral som ger upphov till 

fillerfraktionens dåliga kornform. Sannolikt beror kornformen på andra egenskaper för 

bergarterna i studien. 

5.8 Provningsprogram 

Ett av studiens mål var att bestämma vilka ballastundersökningar som behöver genomföras 

för att avgöra om ett ballastmaterial kommer att kunna användas till betongtillverkning. För 

det krävs metoder som tar hänsyn till både materialets kornstorleksfördelning och materialets 

kornform. Hur dessa egenskaper samverkar är den viktigaste kunskapen för beskrivning av 

ballastmaterialet. Ibland kanske ändamålet med undersökningarna är att utvärdera skillnader i 

kornform som till exempel utfall vid ändring av bearbetningsgrad. Två provningsprogram för 

att utvärdera kornform har upprättats (avsnitten 5.6.1 och 5.6.2). 

5.8.1 Utvärdering av ballast för betong 

Grundat på tidigare studier t.ex. efter Pedersen (2011) illusteras i figur 40 en 

bedömningsmatris beroende på hålrum och flödestid som bygger på resultaten från denna 

rapport. Med hjälp av att utföra både flödestid och försök med packningsgrad för ett 

ballastmaterial går det att avgöra materialets lämplighet för användning till storskalig 

betongtillverkning.  

 

För att bekräfta försöksresultaten för hålrum och flödestid som används till att skapa matrisen 

används bruksförsök med materialets normala kornstorleksfördelningskurva. Om utflytet från 

bruksförsöken också bekräftar ballastförsöken går det att bedöma om dessa material passar 

bra som ballast för betong. Som stöd för godkänd utbredningsdiameter från bruksförsök kan 

figurerna 30 och 31 i avsnitt 4.3 användas.  
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5.8.2 Materialstudie 

Det finns ett flertal anledningar till att genomföra en materialstudie, exempelvis vid 

förändring av hastigheten under kubisering eller för utvärdering av vilken krossningsteknik 

som är mest lämplig för betongtillverkning. Denna studie har visat att det krävs flera olika 

provningar i kombination med varandra för att mäta kornform på ett 0/4 mm material. I tabell 

24 ges förslag på vilka olika metoder och delfraktioner som bör ingå i en materialstudie. 

Tillsammans ger provningarna bra indikation om kornform. 

Tabell 24 Materialstudie 

Metod Ändamål Fraktioner Tillvägagångssätt 

Packningsgrad Bestämma hålrum 0,125/0,25 mm 

 1/2 mm 

Jämförelse med tidigare resultat 

Flödestid Bestämma kornens råhet 0,125/0,25 mm  

1/2 mm 

Jämförelse med tidigare resultat 

Microbruk Fillerfraktionens kornform 0/0,125 mm Hälften 0-0,063 och hälften 

0,063-0,125 mm 

Flisighet Kornform 1-4 mm 1,0/1,125 mm 

1,6/2,0 mm 

3,15/4 mm 

Flisighetsindex på varje 

delfraktion och medelvärde av 

dessa 

 

För att utvärdera hur ballastmaterialets kornform fungerar i betong rekommenderas att 

undersöka 0/2 mm genom bruksförsök med dess styrda kurva enligt metodbeskrivning i 

avsnitt 3.3. 
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I figur 41 illustreras ett flödesschema över en rekommendation för karakterisering av 

bergkross till betong.  

 

Figur 41 Flödesschema tillvägagångssätt karakterisering av bergkross. 
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6 DISKUSSION 

 

Denna rapport behandlar ballastmaterialets lämplighet till betongtillverkning, men 

ballastprovningarna kan anpassas för andra ändamål med hjälp av materialstudien i 

underavsnitt 5.6.2. Det går till exempel använda materialstudien för att undersöka hur 

kornformen förändras vid olika kubiseringshastigheter och då bör matrisen utformas efter 

detta ändamål. Eftersom betongtillverkningen påverkas mycket av både kornform och 

kornstorleksfördelning är det viktigt att beakta båda dessa parametrar och därför utformas 

matrisen därefter. Denna rapport har inte behandlat kornstorleksfördelning i någon större 

omfattning eftersom det dels är svårt att förändra den, dels är svårt att uppskatta vilken 

kornstorleksfördelning som är optimal för varje material.  

 

Resultaten från försöken och den slutgiltiga försöksmatrisen ligger i linje med teorin som 

finns på området där t.ex. Pedersen (2011) också har hittat samband mellan hålrum och 

flödestid. Det finns vissa delar som inte efterliknar tidigare resultat och det är framför allt 

resultatet från hålrumsförsöken som förvånar. Dessa resultat varierar relativt kraftigt mellan 

de bearbetade materialen och samband är svårt att upptäcka endast för hålrumsförsöken 

enskilt. När försöken med packningsgrad används i kombination med flödestid framträder 

tydligare resultat och detta är något som bör utvärderas närmare.  

 

Ingångsstorleken på ballastmaterialet påverkar hur kornform och partikelfördelning ser ut 

efter kubisering och vindsiktning. Resultaten från flisighetsindexförsöken indikerar att det är 

en viss skillnad mellan M14 och T14 där resultaten försämras när mindre partiklar används 

som ingångsmaterial till kubiseringen. Däremot verkar inte kornformen för fillermaterialet 

 bli sämre, utan snarare bättre. Detta kan bero på att de stora kornen slungas mot de små under 

kubisering. Då dämpas de stora kornens energi av de små kornen som bearbetas och får bra 

kornform. Det innebär också att mer fillermaterial bildas. De fillermaterial som redan finns 

tillgängligt när materialet går in i kubiseringen är sådana partiklar som har lättast att släppa 

och troligen innehåller det partiklar med lägst hållfasthet vilket (Lagerblad, Westerholm, & 

Gram, 2011) visat i deras studie. Kombinationen av låg hållfasthet på korn som går in i 

konkrossen och att korn som finns bearbetas av de större kornen och får bättre kornform i 

slutänden ger oförändrad kornform för fillermaterialet än när ett 4/8 mm material används. 

Dock blir den slutgiltiga mängden fillermaterial hög när det redan finns tillgängligt 

fillermaterial. Problemet blir alltså inte kornformen utan kornstorleksfördelningen.  
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Dålig kornform för de större partiklarna och en hög mängd filler beskrivs i teorikapitlet som 

något positivt, men det gäller bara till en viss gräns. Att använda ett 0/8 mm material ger en 

ökning av fillermängden och det innebär att det slutgiltiga 0/4 mm materialet får för hög 

mängd filler och ger ett ballastmaterial som kan vara mindre lämpligt för betongtillverkning. 

Vid betongtillverkning går det att tillsätta filler av ett material med bra kornform om 

materialet innehåller för lite filler, men det är ofta komplicerat att ta bort filler från ett 

ballastmaterial med hög fillerhalt. Det beskriver dagsläget, men i framtiden skulle effektivare 

vindsiktar kunna åstadkomma att även ett material med hög fillerhalt vara användbart till 

betongtillverkning. Dock kvarstår problemet med att ta om hand det överblivna 

fillermaterialet och hitta lämpliga användningsområden för det.  

 

För bergkross är det troligtvis inte naturgrusets kurva som ska efterliknas utan denna bör 

utformas från fall till fall beroende på bergart. Från försöken styrks den teorin då 

bergkrossmaterialen får bättre resultat när den styrda kurvan används medan resultaten med 

naturgrus försämras då den styrda kurvan används. Om materialet förbättras med den styrda 

kurvan ger det indikationer på att dess naturliga kurva inte är optimal för betongtillverkning. 

Eftersom den använda 0/2 mm-kurvan är utformad efter att vara anpassad för goda resultat 

från bruksförsöken ger denna också indikationer om vilken kornstorleksfördelning ett 

ballastmaterial bör efterlikna för att få en bra kornstorleksfördelning för betongtillverkning.  

 

Det är bland annat samverkan mellan de två parametrarna kornform och 

kornstorleksfördelning som i slutänden avgör om ett ballastmaterial går att använda till 

betongtillverkning i stor skala. Med en hög mängd cement och vatten går det åstadkomma 

betong som fungerar där ballastmaterialet är dålig, men vid storskalig betongtillverkning är 

det inte troligt att ett sådant ballastmaterial bör användas. Det är alltid en avvägning ifall 

ballasttillverkaren bör justera kornstorleksfördelningen efter en anpassad kurva för 

betongtillverkning mot en kostnad eller om materialet bör förkastas. 

 

Krossad betongballast används i mer eller mindre utsträckning i Sverige idag. Beroende på 

bergkvaliteten varierar bearbetningsgraden där även okubiserat berg kan användas i vissa 

lägen. Några direkta anvisningar för hur ett material bör bearbetas för att uppnå betong med 

bra egenskaper finns därför inte till bergkross, utan utförliga provförsök måste utföras vid 

varje täkt och utvärderas därefter.  

 

För att betongbranschen ska kunna möta marknadens krav på betongtillverkning med 

avseende på miljöaspekter krävs det att betongen optimeras och att inte mer cement än 

nödvändigt används. Framsteg sker redan hos cementtillverkarna där utvecklingen driver mot 

lägre koldioxidutsläpp med nya cementsorter som använder tillsatsmaterial med låg 

miljöpåverkan, men det är också viktigt att betongtillverkarna tar ansvar och utvecklar bra 

betong även i framtiden.  
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6.1 Begränsningar 

Då studien endast bygger på 9 olika prov, bör resultaten tas med försiktighet och det leder till 

att denna studie har vissa begränsningar. Därmed bör resultaten verifieras med fler försök. De 

betongförsök som genomförts har endast gett indikationer på att det finns vissa problem med 

ballastmaterialen T14 och T18. Fler betongförsök på T14 och T18 hade bättre kunnat påvisa 

deras funktion som ballast i betong. 

6.2 Rekommendationer för fortsatt arbete 

I denna studie har material som är lämpliga för betongtillverkning kunnat grupperas efter 

respektive materials resultat från försöken lös packning och flödestid, se figur 40. Studien 

bygger på ett litet antal försök och bör därför kompletteras med en utökad provningsmatris för 

att verifiera dess funktion. Resultaten i figur 40 tyder på att material med hög 

bearbetningsgrad grupperar sig som en grupp tillsammans med naturgrus. Därför bör det 

undersökas närmare med ett större antal ballastsorter om ballast som grupperar sig i denna 

grupp kan klassas som lämplig för betongtillverkning eller om detta beror på tillfälligheter.  

 

Rapporten behandlar inte vindsiktningens inverkan. På grund av den höga kostnaden på 

slutprodukten som vindsiktning medför finns det anledning att undersöka vindsiktningens 

inverkan och i vilka fall som det hade varit möjligt att avstå från detta processteg. Det finns 

skäl att tro att vindsiktningen inte alltid är nödvändigt och kan uteslutas. Om materialet inte 

förbättras väsentligt av processen blir vindsiktningen verkningslös. 
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BILAGA A 

 

 

 

Figur 1 bruksförsök mot hålrum styrd 0/2 mm kurva 

 

 

Figur 2 bruksförsök mit hålrum vanlig 0/2 mm kurva 
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Bilaga B 

Tabell 1 Betongrecept T18 

RECEPT T18 VCT 0,4 VCT 0,6 

BAS (kg) 9 6,6 

VATTEN (kg) 3,6 3,96 

8-16 mm (kg) 17,78 18,39 

0-4 mm (kg) 19,45 20,11 

 

Tabell 2 Betongrecept T14 

RECEPT T14 VCT 0,4 VCT 0,6 

BAS (kg) 9 6,6 

VATTEN (kg) 3,6 3,96 

8-16 mm (kg) 17,78 18,39 

0-4 mm (kg) 19,72 20,11 

 

Tabell 3 Betongrecept M19 

RECEPT M19 VCT 0,4 VCT 0,6 

BAS (kg) 9 6,6 

VATTEN (kg) 3,6 3,96 

8-16 mm (kg) 17,78 18,39 

0-4 mm (kg) 19,31 19,96 

 

Tabell 4 Betongrecept M19 ref 

RECEPT M19 REF VCT 0,4 VCT 0,6 

BAS (kg) 9 6,6 

VATTEN (kg) 3,6 3,96 

8-16 mm (kg) 17,78 18,39 

0-4 mm (kg) 19,31 19,96 
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Tabell 5 betongrecept M14 

RECEPT M14 VCT 0,4 VCT 0,6 

BAS (kg) 9 6,6 

VATTEN (kg) 3,6 3,96 

8-16 mm (kg) 17,78 18,39 

0-4 mm (kg) 19,45 20,11 

 

Tabell 6 Recept M14 ref 

RECEPT M14 Ref VCT 0,4 VCT 0,6 

BAS (kg) 9 6,6 

VATTEN (kg) 3,33 3,68 

8-16 mm (kg) 17,78 18,39 

0-4 mm (kg) 19,72 20,39 

 

Tabell 7 betongrecept M3 

RECEPT M3 VCT 0,4 VCT 0,6 

BAS (kg) 9 6,6 

VATTEN (kg) 3,6 3,96 

8-16 mm (kg) 17,78 18,39 

0-4 mm (kg) 19,16 19,81 

 

Tabell 8 betongrecept M3 ref 

RECEPT M3 REF VCT 0,4 VCT 0,6 

BAS (kg) 9 6,6 

VATTEN (kg) 3,08 3,43 

8-16 mm (kg) 17,78 18,39 

0-4 mm (kg) 19,68 20,34 
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Tabell 9 betongrecept naturgrus 

RECEPT NATUR VCT 0,4 VCT 0,6 

BAS (kg) 9 6,6 

VATTEN (kg) 3,6 3,96 

8-16 mm (kg) 17,78 18,39 

0-4 mm (kg) 18,95 19,59 
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Bilaga C 

Tabell 10 Recept microbruksförsök 

 försök 1 försök 2 försök 3 

Bascement (g) 60 60 60 

filler 0-0,125 (g) 30 30 30 

Vatten (g) 36 45 54 

 

Tabell 11 microbruksförsök 

Försök 1 Vikt (g) Tid (sek) Utflyt (mm) 

T18  X X 63 

T14 83 11 123 

M19 X X 65 

M19 REF X X 56 

M14  91 X 70 

M14 REF X X 61 

M3 X X 76 

M3 ref X X 56 

natur X X 71 
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Tabell 12 Microbruksresultat  

Försök 3 Vikt (g) Tid (sek) Utflyt (mm) 

T18  81,17 8,68 122 

T14 82 8 160 

M19 81 11 125 

M19 REF 81,86 10,16 136 

M14  81 8 175 

M14 REF 82 9,56 151 

M3 80,76 11 135 

M3 ref 82,51 10,43 130 

natur 81,01 7,72 160 
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Bilaga D 

Tabell 13 Flödestid 0-2 mm normal kurva 

Försök 

nr: 

M19 M19 REF M14 M14 REF T14 T18 M3 M3 REF 

1 3,65 5,03 3,38 5,06 5,72 5,69 3,69 5,78 NATUR 

2 3,66 4,97 3,31 5,34 5,72 5,47 3,75 5,66 3,09 

3 3,72 4,81 3,32 5,22 X 5,4 3,88 5,21 3,06 

4 3,72 4,75 3,28 4,97 X 5,5 3,9 5,59 3,06 

5 3,87 4,47 3,34 5,19 X 4,91 3,68 5,81 3,04 

totalt 3,72 4,81 3,33 5,16 5,72 5,39 3,78 5,61 3 

 

Tabell 14 Flödestid 0-2 mm styrd kurva 

 M19 M19 REF M14 M14 REF T14 T18 M3 M3 REF NATUR 

1 3,54 4,24 3,38 4,03 3,96 3,78 3,5 4,81 3,4 

2 3,44 4,31 3,5 3,97 3,85 3,66 3,31 4,75 3,37 

3 3,59 4,22 3,34 4,09 3,91 3,81 3,53 4,78 3,28 

4 3,53 4,31 3,5 3,94 3,97 3,78 3,44 4,72 3,44 

5 3,53 4,22 3,47 4,09 3,75 3,72 3,37 4,9 3,25 

totalt 3,53 4,26 3,44 4,02 3,89 3,75 3,43 4,79 3,35 

 

Tabell 15 Flödestid 0,125-0,25 mm fraktionen (s) 

 M19 M19 REF M14 M14 REF T14 T18 M3 M3 REF NATUR 

1 3,85 4 3,43 4,19 4 3,72 4,34 X 3,22 

2 3,91 4,04 3,47 4,03 4,16 3,68 4,16 X 3,22 

3 3,85 4,25 3,46 4,13 4 3,68 4,03 X 3,22 

4 3,94 3,94 3,47 4 4,06 3,72 4,16 X 3,12 

5 4 4,94 3,34 4,03 4,07 3,75 4,06 X 3,16 

totalt 3,91 4,23 3,43 4,08 4,06 3,71 4,15 0,00 3,19 
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Tabell 16 flödestid fraktion 1-2 mm(s) 

 M19 M19 REF M14 M14 REF T14 T18 M3 M3 REF NATUR 

1 4,88 6,22 4,75 6,06 5,21 5,28 4,69 5,78 4,56 

2 5 6,32 4,75 6,13 5,16 5,44 4,69 5,75 4,5 

3 4,93 6,1 4,71 6,13 5,16 5,16 4,81 5,72 4,59 

4 4,87 6,16 4,72 6 5,13 5,18 4,78 5,85 4,6 

5 4,82 6,13 4,72 6,13 5,18 5,25 4,72 5,78 4,62 

Totalt 4,90 6,19 4,73 6,09 5,17 5,26 4,74 5,78 4,57 
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Bilaga E 

Tabell 17 packningsgrad(%) M19 och M19 ref 

Försök nr: M19   Void (%) M19 REF   Void (%) 

1 1684 1634,951 39,44624 1632 1584,466 41,31607 

2 1667 1618,447 40,05753 1621 1573,786 41,71161 

3 1664 1615,534 40,16541 1644 1596,117 40,88457 

4 1664 1615,534 40,16541 1646 1598,058 40,81266 

5 1672 1623,301 39,87774 1637 1589,32 41,13628 

totalt 1670,2   39,94247 1636   41,17224 

 

Tabell 18 bestämning av packningsgrad M14, M14 ref och T14. 

 M14   Void (%) M14 REF   Void (%) T14 0-8   Void (%) 

1 1684 1634,951 39,89149 1705 1655,340 39,14192 1745 1694,175 37,71416 

2 1673 1624,272 40,28412 1701 1651,456 39,28469 1751 1700,000 37,5 

3 1691 1641,748 39,64163 1686 1636,893 39,8201 1761 1709,709 37,14306 

4 1676 1627,184 40,17704 1687 1637,864 39,78441 1759 1707,767 37,21445 

5 1686 1636,893 39,8201 1665 1616,505 40,56967 1781 1729,126 36,42918 

totalt 1682   39,96288 1688,8   39,72016 1759,4   37,20017 

 

Tabell 19 packningsgrad M3 och M3 ref 

 M3   Void (%) M3 REF   Void (%) 

1 1754 1702,913 36,45848 1621 1573,786 41,27663 

2 1753 1701,942 36,49471 1629 1581,553 40,98681 

3 1743 1692,233 36,85698 1623 1575,728 41,20417 

4 1763 1711,650 36,13244 1633 1585,437 40,84191 

5 1765 1713,592 36,05999 1630 1582,524 40,95059 

totalt 1755,6   36,40052 1627,2   41,05202 
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Tabell 20 packningsgrad(%) Natur och T18. 

 NATUR   Void (%) T18   Void (%) 

1 1749 1698,058 35,92233 1724 1673,786 36,11502 

2 1758 1706,796 35,5926 1734 1683,495 35,74446 

3 1759 1707,767 35,55596 1730 1679,612 35,89269 

4 1766 1714,563 35,29951 1716 1666,019 36,41147 

5 1761 1709,709 35,48269 1698 1648,544 37,07849 

totalt 1758,6   35,57062 1720,4   36,24843 

 

 


