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 SAMMANFATTNING 

 

Målet med detta examensarbete har varit att ta reda på vilken inverkan hyttsten har som 

ersättningsballast vid betongtillverkning. Genom siktning av materialprover för att säkerställa 

kornstorleksfördelning, litteraturstudier samt intervjuer insamlades data om hyttsten. 

Utvärdering och analys av data från siktning, hållfasthetsförsök samt sättmått utfördes av 

Martin Åström.  

 

AKR-analysen genomfördes av Envix Nord AB Umeå. Resultaten från AKR-testen 

(expansion) resulterade i följande slutsatser:  

 Korttids- och långtidstester med hyttsten i betong visar att det inte förekommer någon 

negativ expansion orsakad av AKR-reaktionen. 

 Från analysen (ASTM 1260) Mf framkommer det att undersökt naturballast är mer 

expansiv än hyttsten. 

Provtryckning visade på följande:  

 Hållfastheten är mycket god. Inblandning av hyttsten upp till 66 % klarar kraven som 

ställs på C25/30.   

 Puzzolaner (silika) ökar hållfastheten i provkropparna. Huruvida det är ekonomiskt 

lönsamt att tillsätta puzzolaner är däremot osäkert.  

Övriga slutsatser: 

 Användning av hyttsten som substitut för naturmaterial kan visa sig vara kostnads 

effektivt.  
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ABSTRACT 

 

The aim of this study was to determine the impact air cooled blast furnace slag has as 

replacement for aggregate in concrete production. By sifting of material samples to ensure 

grain size distribution, literature studies and interviews data were collected cab stone. 

Evaluation and analysis of data from screening, strength tests, as well as measurements 

carried out by Martin Åström. 

The ASR analysis was conducted by Envix Nord AB Umeå. The results from the ASR test 

resulted in the following conclusions: 

 

 Short-term and long-term tests with air cooled blast furnace slag in the concrete show 

that there is no negative expansion caused by the ASR reaction. 

 From the analysis (ASTM 1260) it becomes clear that investigated the nature of 

aggregates is more expansive than the air cooled blast furnace slag. 

 Durability is approved under the requirements of C25/30. 

 Pozzolan (silica) increases the strength of the specimens. Whether it is economically 

viable to set up pozzolan is uncertain. 

 Use of the air cooled blast furnace slag as substitutes for natural materials may prove 

to be cost effective. 
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Definitioner 

Förkortningar 

ISO Internationell standard. Standardens 

beteckning består av en kombination av 

bokstäver och siffror. Exempel: ISO 

8301:991. 

  

SIS Swedish standards institute. 

  

SS Svensk standard. Standard utgiven av SIS. 

Standardens beteckning består av en 

kombination av bokstäver och siffror. 

Exempel: SS 02 70 27. 

  

SS-EN Europastandard utgiven av SIS. Exempel: 

SS-EN 933-1. 

 

  

BBK 94 Boverkets handbok om 

betongkonstruktioner. 

  

Filler Material med partikelstorlek under 0,125 

mm. 

 

  

Finmaterial Material med partikelstorlek från 0,125 

mm -2 mm. 

  

Fingrus Material med partikelstorlek från 

2-6 mm. 
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Gjutgrus Material med partikelstorlek från  

0-8 mm. 

 

Ballast Sten var storlek är > 8 mm. 

 

Alternativ ballast Ballast som inte är naturgrus eller inte har 

direkt ursprung ur krossat berg. 

 

Naturballast  Naturgrus.  

 

Hyttsten Långsam avkylning av masugnsslagg 

bildar kristallin slagg. 

 

Masugnsslagg Slagg som uppkommer vid tillverkning av 

råjärn i en masugn från de tre råvarorna 

järnmalm, kol/koks och kalksten. 

 

Överkorn  Vanligen oönskad fraktion som ligger 

utanför önskad sortering. Exempel: 

Fraktion 4-8 mm med 5 % på 9 mm. 

 

Underkorn Vanligen oönskad fraktion som ligger 

under önskad sortering. Exempel: 

Fraktion 4-8 mm med 5 % på 3 mm. 

 

Övre kornstorleksgräns Anger den största storlek på en viss 

fraktion. 

 

Undre kornstorleksgräns Anger den minsta storlek på en viss 

fraktion. 

 

Hydration Kemiska reaktioner mellan vatten och 

bindemedel. Exempel: Cement. 
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Bindemedel Komponent vars uppgift är att binda olika 

material till en massa. 

 

Cement Ett hydrauliskt bindemedel i pulverform. 

 

Puzzolaner Kategori för alla tillsatsmedel där låg 

kalkhalt (CaO) förekommer. Aktiveras 

inte med enbart vatten.  

 

Silika Tillsatsmedel vars uppgift är att höja 

hållfastheten. Har stor specifik yta. 

 

Sikament Tillsatsmedel för att reducera 

vattenmängden i betong. Vanligt 

förekommande flytmedel EVO26. 

 

SH Cement Snabb härdande cement. Exempel: vid 

ogynnsamma väder förhållanden. 

 

STD  Cement Standard cement. Vanligt 

förekommande. 

 

LH Cement Långsamt härdande. Exempel: Stora 

konstruktioner och mycket gynnsamma 

förhållanden. 

 

D Passerad mängd i vikt-% vid i viss 

fraktion.  

 

M Tillsatsmaterialets massa. 

 

β Faktor.  
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Vct 
𝑉𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛

𝐶𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡
 Vattencementtal. Förhållandet mellan 

vatten och cement. 

 

Vctekv 
𝑉𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 𝑒𝑘𝑣

𝐶𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡
+ 𝛽 ∗ 𝑀 Visar i relation med tillsättning av filler. 

 

Vctutr 𝑉𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 −

𝐶𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡∗𝐹𝑙𝑦𝑡𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑣𝑖𝑘𝑡 %

𝐶𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡
+ 𝑆𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎 

 

Visar korrigering av flytmedel. 

 

Vattenekv 𝑉𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 − (((𝑉𝑐𝑡 − 𝑉𝑐𝑡𝑢𝑡𝑟) ∗

𝑉𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛)) ∗  𝐾𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 

 

Förhållandet mellan aktuell vattenmängd 

och önskad vattenmängd med korrigering 

för vattenbesparing. 

 

Vbt 
𝑉𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛

𝐶𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡
+ (1 ∗ 𝑆𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎) 

 

Sambandet mellan den totala 

bindemedelsmängden och vatten. 

 

Silika 𝐶 ∗ 𝛽 Tillsatsmaterialets mängd. 

 

 

Flytmedel 𝐶 ∗ 𝛽 Tillsatsmaterialets mängd. 
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1 Bakgrund  

1.1 Inledning 

Betong är ett vanligt förekommande byggnadsmaterial, där både leverantörer och beställare 

har krav på material med hög kvalité. Naturgrus är vanligt förekommande ballast men även 

bergkross kan användas. Den första juni 1996 tillkom en ny skatt på naturgrus vilket 

medförde en ökning av priset med ca fem kr per ton. Avsikten med denna skatt var att minska 

uttaget av naturgrus. Under 2002/2003 steg skatten med ytterligare tio kronor per ton. Målet 

med ökningen var enligt Boverket att nyöppnade naturtäkter av naturgrus ska vara noll 2020. 

Målet är att produktionen av naturgrus ska minska till tolv miljoner ton och år 2010, samt att 

återanvända minst 15 procent av restprodukterna. När det gäller hyttsten är både regler och 

användningsområden otydliga. Miljöbalken ställer hårdare krav på alternativa material, vilket 

medför att mer forskning och utveckling behövs. Hyttsten är en biprodukt där försök att hitta 

alternativa områden pågår. Användningsområdena kan variera t.ex. Vägkonstruktioner, 

utfyllnad, ridbanor och jordbrukskalk. Efterfrågan av stål är stor vilket betyder att 

biprodukterna från tillverkning ökar. Detta medför att intresset för alternativa material och 

dess användningsområden ökar. 

 

1.2 Ekonomi  

Några av miljömålen som idag ställs på entreprenörerna leder till ökade 

produktionskostnader. Naturtäkterna får ökade avgifter i form av skatt på gjutgrus vilket leder 

till att uttaget minskar. Genom att söka efter ett material som uppfyller likvärdiga krav som 

naturgruset och därmed kunna sänka kostnaderna eftersträvas. Det alternativa materialet 

hyttsten finns i stora upplag så finns ett intresse av att undersöka om det är ekonomiskt samt 

tekniskt möjligt att använda denna biprodukt. Nuvarande produktion av hyttsten uppskattas 

kunna bidra med ungefär hälften av ballasten.   Att jämföra priset på gjutgrus med hyttsten 

mot gjutgrus från naturtäkter torde vara angeläget. Idag finns en problematik att få fram 

korrekta och likvärdiga räknemetoder. Att räkna på listpris till slutkund eller självkostnaden 

är det största bekymret. I detta examensarbete jämförs skillnaden i pris i procent.  
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1.3 Syfte  

Syftet med examensarbetet var att ta reda på om hyttsten går att använda i betongtillverkning 

och om hyttsten helt eller delvis kan ersätta gjutgrus 0-8 mm. 

 

1.4 Metod 

Inledningsvis gjordes en litteraturstudie med inriktning mot tillverkning av betong med 

hyttsten. Efter att litteraturstudien var klar arbetades en projektplan fram och betongrecept. 

Betongen i denna studie tillverkades i en vanlig betongblandare, därefter tillverkades standard 

kuber (150*150*150) mm för provtryckning av hållfasthet. Arbetbarhet samt konsistens 

mättes med sättkon. De kemiska analyser som utfördes lämnades till auktoriserade företag. 

Samtliga tester är utförda efter SS-EN standarder eller godkända standarder i Sverige, om inte 

annat anges. De analyser samt laboratorieundersökningar som utfördes var: Alkalikisel-

reaktivitet analys (AKR), gjutgruskurva för 0-8 mm SS-EN 12620+A1:2008 ballast för 

betong, provning av färsk betong SS-EN 12350–2:2009 sättmått, provning av hårdnad betong 

SS-EN 12390–3:2009 tryckhållfasthet hos provkroppar. 

 

1.5 Provtagning och tillverkning  

I föreliggande undersökning har hänsyn inte tagits till densitetsskillnader. Grov fraktion 8 mm 

– 16 mm utgörs av gabbro. Fraktion 0-8 mm består av naturgrus/morän med relativ låg halt 

glimmer. Vid uppmätning av materialen (gjutgrus, cement vatten Mf) är mätosäkerheten +-

0,002 kg. Samtliga blandningar är tillverkade med samma metod och med samma utrustning. 

Efter att betongen brunnit en dag har kuberna placerats i vattenbad enlig SS-EN standard 

(12620+A1:2008, 12350–1:2009, 12350–2:2009). Därefter gjordes provtryckning enligt SS-

EN 12390–3:2009. 

 

1.6 Ballast för siktning samt gjutgrus  

Ett flertal siktanalyser är gjorda för att säkerställa gränsvärdet som eftersträvas. Detta 

genomfördes enligt SS-EN 12620+A1:2008 ballast för betong. 
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1.7 Val av cement  

Ändamålet med tillverkningen av betongen var att en C25/30 S3 16 mm skulle erhållas. Därför 

valdes en vanlig produkt på marknaden som funnits i många år och med mycket små variationer 

genom åren. Cementen som användes var: 

Tabell 1. Visar klassificering och teknisk data för cement 

Standard byggcement PK Skövde- Mer än 50 vikt % portland cement 

Kvallitet och miljösystem  ISO 9002,14001 

 0402-CPD-10 13 24 

Standard EN-197-1 

Typ CEM II/A-LL 42,5R 

 

1.8 Tillsatsmedel 

Tabell 2. Hållfasthet  

Elkem microsilica (Norway) 

Silika SiO2, (amorf kvarts)  

Grade 920-D (Densified) 

Non combustible – Amorphous SiO2  

CaS N´  7631-86-9 

 

 

Tabell 3. Vattenreducerade  

Flytmedel sikament EVO26 

Flyt HRWR 

Standard EN 934-2 

VUC cerifikatnummer 701 

 

Beskrivning hur dessa skall användas finns redovisade på förpackningen men en stor osäkerhet 

finns. Därför kontaktades även leverantörerna för rådgivning. Resultatet blev att 

vattenreduceraren fick en konstant på 0,4 vikt % av cement vikten. För hållfastheten (silika) 

blev variationen 2,5, 5 samt 7,5 % av cement vikten.  
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1.9 Laboratorieundersökning 

I samband med hållfastheten på lång sikt vill vi undersöka om betongen är 

expansionsbenägen över tid. För att utreda expansionen har testningen enligt ASTM C1260, 

CSN 72 1179: ASTM C1260 utförts av auktoriserat konsultföretag. 

 

Prov 1 Framställning av murbruksstänger med aktuell ballast som sedan placerats i en 

alkalisk lösning (1M NaOH, 80´C). Första test sker efter 14 dagar där expansionens grad är 

ett mått på alkalikiselreaktivitet.  

 

Prov 2 CSN 72 1179 som kan jämföras med RILEM AARO3 visar reaktionen på expansion 

6-12 månader. Provkropparna placeras i provkammare med 100 % luftfuktighet och 40´C. 

Skillnaden gentemot accelererad metod är bättre undersökning av långsamt reaktiva 

komponenter, motsvarar bättre betongmiljön och användbar för testning av fin och 

grovfraktion.  

 

Prov 3 Kvantitativ petrografisk analys för utvärdering av alkalikiselreaktivitet, där polerade 

prov testas med den accelererade metoden. Mikroskopisk undersökning av ingående 

ballastmaterial, cementpasta och porer. Bestämning av komponentandel samt identifikation 

av alkalikiselreaktion i provkropparna. 

 

1.10 Avgränsning  

Detta examensarbete är avgränsat till att endast undersöka materialen enligt de standarder och 

krav som krävs för att bli godkänd som betong C25/23 S3 16 mm (gamla K250 - K300). 
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2 BESKRIVNING AV MATERIALET HYTTSTEN 

2.1 Tillverkningsprocessen  

Hyttsten är luftkyld masugnsslagg. Vid masugnsprocessen matas koks och järnmalm i 

form av pellets samt slaggbildare in i toppen på masugnen. Kolets funktion är främst som 

reduktionsmedel för att omvandla järnoxiden till järn. Koksen bär upp masugnens innehåll, 

höjer kolhalten i järnet och tillför energi. Som slaggbildare används kalk. Slaggen är 

nödvändig för att rena smältan från framförallt svavel och fosfor.  Därefter tillsätts högt 

tryck av luft i nedre delen av masugnen. Kalken sänker smältpunkten hos silikatrika 

beståndsdelar i malmen. Resultatet blir en lättflytande slaggsmälta som tar upp oönskade 

komponenter som bland annat svavel, fosfor med flera. Detta gör att slagget flyter ovanpå 

järnet på grund av lägre densitet. Med jämna intervall tappas slaggsmältan från masugnen in i 

skänkar som fraktas bort för vidare behandling. Hyttstenens smälta hälls ut lagervis i öppna 

”bassänger” och varje lager får svalna långsamt för att materialet skall bli till största del 

kristallint. Hyttstenen bearbetas genom krossning och siktning för att få önskad 

sorternig. 

 

2.2 Kemisk sammansättning  

Hyttsten består till största delen av kalciumoxid (CaO), silikat (SiO2), magnesiumoxid 

(MgO) och aluminiumoxid (Al2O3). Dess sammansättning liknar den för de basiska 

bergarterna diabas och basalt. Sammansättningen i hyttstenen varierar med kvaliteten på 

järnmalmen samt vilka tillsatsmedel som används. Eftersom det är viktigt att ha en jämn 

kvalitet på produkterna från masugnen är variationen från samma masugn liten. Den kemiska 

sammansättningen kontrolleras vid varje tappning.  

 

SSAB i Luleå ställde om till olivin pellets under åren 1981 - 1984. Detta innebar, enligt 

Tore Sandström (2003), att halten magnesiumoxid ökade och att såväl halten CaO och SiO2 

samt mängden hyttsten minskade.  
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Tabell 4. Kemisk sammansättning för huvudelementen i hyttsten enligt SSAB BDX  

Produktspecifikation, (Utgåva 1 2009-03-01 Hyttsten 0/8 mm) Kontroll samt justering av 

produkten sker i var 10 000: e ton. 

 

Ämne Rikt vikt-% 

SiO2 33 

CaO 32,5 

MgO 16,5 

Al2O3 12,5 

TiO2 2,3 

S 1,1 

MnO 0,3 

FeO 0,2 

 

2.3 Fysikaliska egenskaper  

Tabell 5. Materialegenskaper enligt dimensioneringstabell BDX Luleå. Hyttsten typ L 

MDE 30 

LA-tal 40 

Styvhetsmodul bärlager [MPa] Ej Aktuellt 

Styvhetsmodul förstärkningslager [MPa] >450 

Styvhetsmodul skyddslager [MPa] >300 

Frostbeständighet F1 

Värmekonduktivitet [W/mK] 0,5-0,65 (fukt 8 %) 

Kompaktdensitet i fält 1,55–1,85 

Skrymdensitet  1,2–1,4 

 Bulkdensitet  1,45 kg/dm3 

Rasvinkel (bulk) Uppgift saknas 

Inre friktionsvinkel Uppgift saknas 
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Ett materials användbarhet för byggnationer bestäms i hög grad av dess fysikaliska 

egenskaper. Beroende på vad materialet ska användas till kontrolleras några av ovanstående 

egenskaper. 

 

2.3.1 Värmeledningstal  

Ett högt värmeledningstal betyder att materialet isolerar dåligt. Ett material med lågt 

värmeledningstal kan användas som isolerande skikt. Det finns restriktioner om hur placering 

av hyttsten i olika konstruktioner skall utföras eftersom det har betydelse för 

värmekonduktiviteten. Exempel på låga värden är: Rockwool 0,0037 W/mK, cellplast 0,04 

W/mK. Hyttsten 0,5-0,65 vid 8 % fukt. 

 

2.3.2 Tjälkänslighet  

Hyttstenen vittrar inte genom vare sig cykler av frysning och upptining eller vätning och 

torkning. Men rapporter pekar på risk för nedbrytning vid långvarig upprepad frysning och 

tining, Axelsson (2000). En viss osäkerhet kring hyttstenens termiska egenskaper råder 

dock.  

 

2.3.3 Kulkvarnsvärde och sprödhetstal  

Materialets nötningsmotstånd, det vill säga beständighet mot mekanisk påverkan beror på 

ballastens styrka. Nötningsmotståndet är viktig för obundna material eftersom de påverkas vid 

lastning, lossning utläggning och packning. I Sverige används bestämning av mekanisk 

beständighet genom Kulkvarn, Los Angeles, micro-Deval. Dessa metoder är styrda genom SS-

EN normer samt Vägverket. Ullberg (2003) tror dock att kulkvarn kommer att försvinna när 

anpassningar till EU genomförs. Kulkvarn som metod är fortfarande avgörande när det gäller 

dubbdäckens nötning på asfalt. Ju lägre kulkvarnsvärde desto mer beständigt är materialet. 

Hyttsten har sämre kulkvarnsvärden (22-30) än en normalbergart (5-20). Leskinen (2002) 

menar att materialet är relativt sprött (sprödhetstal 54 jämfört med 35-50 för en normalbergart) 

och krossas något under den packning som utförs i samband med utläggning.  
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2.3.4 Porositet  

Porositet är porvolymens andel av den totala volymen. I en massa finns en viss mängd material, 

mellan materialen finns små hålrum som kan vara fyllda med bland annat luft eller vatten. Detta 

kan förklaras med ordet täthet.  

 

2.3.5 Densitet  

Densitet är ett mått på hur kompakt ett material är. Detta kan vara avgörande där 

stabilitetsproblem föreligger eller där sättningskänslig mark finns. Basiska bergarter har 

ungefär samma kompaktdensitet som hyttsten. Tack vare den höga porositeten blir 

hyttstenens skrymdensitet betydligt lägre.  

 

2.4 Dynamiska laster 

Flertal studier (Arvidsson 2001, och Höbeda, Ydrevik och Arvidsson 1995) har i triaxial 

(dynamiskt tryck) försök med färsk hyttsten, lagrad hyttsten och naturmaterial kontrollerat 

styvheten (resilientmodul, Mr) och permanenta deformationer samt hyttstenens 

självbindande egenskaper. Med lagrad hyttsten avses hyttsten som lagrats i 50 graders 

temperatur i 28 dagar. Med längre tid och ökad belastning sker en nedbrytning av porösa 

partiklar i hyttstenen. En anledning kan vara att finmaterialet i hyttsten fungerar som en  

cementerande substans i stället för ett smörjmedel. Detta sker med naturmaterialen vid 

överskott av vatten. Självbindningen hos hyttsten varierar med den kemisk-mineralogiska 

sammansättningen och med avkylningsbetingelserna vid framställningen. En välgraderad 

kornfördelningskurva och tillräckligt hög finmaterialhalt krävs också. Axelsson, Johansson och 

Andersson (2000) menar att luftkyld masugnsslagg, det vill säga hyttsten, har kristallin 

struktur medan vattenkyld masugnsslagg, så kallad hyttsand eller granulerad masugnsslagg, 

är av amorf struktur. Axelsson (2000) menar att slaggen i amorf form är latent hydraulisk, det 

vill säga bildar hållfasthetsuppbyggande produkter tillsammans med kalciumhydroxid, 

Ca(OH)2. Detta agerar som puzzolaner det vill säga att någon form av aktivering av slaggen 

behövs och vanligast är att blanda den med portlandcement. Slaggens egen reaktion sägs 

vara så långsam att den kan anses vara försumbar. Axelsson (2000) skriver vidare att 

slaggen i kristallin form inte är reaktiv. Oenighet om vilken typ av hyttsten som uppvisar 

cementerande förmåga samt hur fort det går verkar alltså råda.   



 22 

Tabell 6. Sammanställning av E-moduler för hyttsten  

Ur litteraturen VTI N53-2001 . All materialprovning har skett i laboratorium.  

 Färsk hyttsten Lagrad hyttsten 

E-modul [MPa]  420 510 

 

2.5 Miljöaspekter  

Hyttsten är intressant som vägbyggnadsmaterial och har så varit sedan 1980-talet. 

Huvudsakligen används hyttsten till förstärkningslager och utfyllnad. Regelverken för 

hyttsten har hårda krav och normer (ATB väg med flera). Vägverkets handlingsplan för 

kretsloppsanpassad väghållning har satt upp följande fyra delmål:  

1.  Reducerat uttag av naturgrus  

2.  Ökad återvinning  

3.  Minskad föroreningsspridning  

4.  Begränsad markåtgång och fragmentering  

 

För att uppnå dessa mål menar f.d. Vägverket, trafikverket att täkt ägare, entreprenörer och 

övriga aktörer ska nyttja restprodukter och sekundära material på ett sätt som är ekonomisk och 

tekniskt försvarbart och som både på kort och lång sikt främjar resurshushållning och god 

miljö. För att möjliggöra detta behövs därför förändringar i regelverken.  

 

2.6 Miljöpåverkan  

Miljöbalken (1998) reglerar användningen med avseende på miljöaspekterna och följande står 

att läsa. Om användningen av en restprodukt ger upphov till påverkan på naturen som inte kan 

anses vara ringa måste prövning enligt Miljöbalken ske i varje enskilt fall. Anses användningen 

däremot som en ringa påverkan, räcker det med en så kallad anmälan. Det finns dock 

inga riktlinjer för när en påverkan anses ringa vilket leder till olika bedömningar hos olika 

länsstyrelser. Ett ämnes miljöpåverkan beror på hur stor mängd material som används samt 

hur stor mängd farliga ämnen som kan lakas ur det använda materialet. Det senare beror på 

materialets egenskaper, var materialet ligger och hur förhållandena på plats är.  
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Granström (2001) har genom urlakningsförsök jämfört hyttsten, bergkross och naturgrus. 

Resultaten visar att urlakning av spårmetaller är ungefär lika från alla tre materialen. När det 

gäller tungmetaller lakar hyttsten ut mindre än naturmaterialen. Detta betyder att 

föroreningstransporten är lägre från hyttsten än från naturmaterial. Inget ämne som lakas ut 

från hyttsten överstiger de riktvärden som finns förutom aluminium och mangan som 

överskrider normerna för dricksvatten. Dessa normer är dock tekniska och inte hälsomässiga 

vilket troligen gör att det inte råder någon fara för människornas hälsa. Slutsatsen är att 

hyttsten kan användas utan risk för skadlig inverkan på omgivningen med avseende på 

utlakning av tungmetaller och att det är möjligt att ersätta naturmaterial med hyttsten 

eftersom hyttstenen fyller miljöbalkens miljömål.  

 

2.7 Tillämpningsområden i Luleå  

Hyttsten är en biprodukt som kan användas som ett alternativt vägbyggnadsmaterial. Exempel 

på detta är bärlager, förstärkningslager samt fyllning. (Vägverket, 1999). I andra länder är 

hyttsten accepterat som ett likvärdigt naturmaterial, detta visas i rapporten från OECD (1997). 

Vid längre transporter (15-20mil) med lastbil är hyttsten inte ett ekonomiskt alternativ. 

SSAB använde hyttsten som förstärkning och utfyllnad i verksamhetsområdet (utbyggnaden till 

verket). Andra användningsområden är bland annat vägbyggnadsmaterial, ridbanor med flera. 

Det finns cirka 7 miljoner ton hyttsten i närområdet kring Luleå. 
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3 Materialet betong 

3.1 Allmänt om betong 

Betong har mycket goda egenskaper gällande formbarhet och hållfasthet, vilket har gjort 

betong till ett av de vanligaste byggmaterialen. Betong klarar mycket höga påfrestningar 

vilket gör det lämpligt till konstruktioner där hållfasthet, permeabilitet och nötning är ett krav. 

Betong har under flera hundra år dominerat olika användningsområden inom byggbranschen, 

och det produceras mer än 1,5 miljarder ton cement per år. Förbrukningen i världen är ca 12 

miljarder ton betong per år. Fördelen med betong förutom att det kan jämföras med berg är att 

dess utseende kan påverkas och anpassas efter den specifika situation som efterstävas. Även 

restprodukter efter betong kan återvinnas som ny betong eller fyllnadsmassa, med tanke på att 

naturresurserna skall minskas är betong ett alternativt material. Betong består av cement, 

vatten och ballast, och eventuella tillsatsmedel. För att tillverka betong behöver man något 

som kallas för cementpasta vilket gör det möjligt att binda ballasten tillsammans till en massa. 

Olika tillsatsmedel och tillsatsmaterial kan därefter tillföras för att få önskvärda egenskaper 

hos betongen. Redan på forntiden använde man sig av betongliknade produkter, man gjorde 

hyddor av lerkonstruktioner och armerade med halm, grenar och fibrer. Även ett flertal 

konstruktioner under kung Salomon 1000 år f.kr lät tillverka konstruktioner av vattentät puts 

innehållande kalkbruk med tegelstensmjöl. Romarna tog tekniken framåt och effektiviserade 

tekniken men det var inte förrän efter 1830-talet man kunde tillverka dagens betong. 

Upptäckten av att kunna göra kalk hydrauliskt medförde en revolution inom 

byggnadskonsten. Portlandcement framställdes första gången i England 1844 och har fått sitt 

namn efter dess likhet med en natursten från halvön Portland beträffande färg, hårdhet och 

hållfasthet. Det första större betongarbete som genomfördes i Sverige är en hamnpir i 

Helsingborgs hamn 1863. Tekniken att tillverka Portlandcement kom till Sverige först 1873 

med Sveriges första cementfabrik i Lomma. Något större genombrott fick inte cement i 

Sverige förrän 1887 då Lomma cementfabrik startade entreprenadföretaget AB Skånska 

Cementgjuteriet (Hellström et al. 1963:9–13). 

 

3.2 Betongens sammansättning i färsktillstånd  

Betong består av ca 80 % ballast (bergkross eller naturmaterial), sand räknas som gjutgrus 0-8 

mm med krav på rätt kornstorleksfördelning. 14 % består av cement samt 6 % vatten.   
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Om egenskaperna hos betongen inte uppfylls kan man använda tillsatsmedel. Dessa 

tillsatsmedel kan anpassas för att ändra reologin, arbetbarheten den slutliga flexibiliteten eller 

slutlig hållfasthet. 

 

3.2.1 Reologi 

Reologi är läran om materialens deformations- och flytgränser. Vanligen används SI enheter 

när man undersöker viskositet, elasticitet och flytgränser. Vid tillverkning av betong styrs 

kraven efter egenskaperna hos färsk betong samt fast betong. För att betongen ska uppfylla 

önskade krav, påverkar man reologin hos den färska betongen samt olika material som gör att 

den vid fast form har exempel högre elasticitet. Förutom att använda tillsatsmedel kan man 

tillsätta olika typer av armeringar.  

 

3.2.2 Cement  

För att få en massa som är beständig mot vatten används ett hydrauliskt bindemedel, den 

vanligaste sorten kallas för portlandcement (Burström 2001:207). Portlandcement tillverkas 

av kalksten CaCO
3 

och lermineral (Si, Al m.fl.), som efter finmalning bränns till klinker. 

Denna mals tillsammans med begränsade mängder gips (CaSO
4 

0,5 H
2
O) och andra 

tillsatsmaterial till ett fint pulver. Hårdnandet av cement är främst beroende på reaktion 

mellan kalciumsilikater och vatten (Möller et al. 1980:32). Portlandcementens reaktion med 

vatten är en exoterm, kemisk reaktion där värme utvecklas. Om värmen inte leds bort, kan 

detta leda till att betongen spricker när den svalnar (Burström 2001:209). 
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Tabell 7. Kemisk sammansättning av standard Portlandcement Hellström Et.al. 1962:37) 

Kemisk beteckning Andel i % Ämne 

CaO 60-68 Kalciumoxid 

SiO2 18-24 Kiselsyra 

Al2O3 4-8 Aluminiumoxid 

Fe2O3 2-5 Järnoxid 

MgO <5 Magnesiumoxid 

K2O 0,5 Natriumoxid 

SO3 <2,5 Svavelsyreanhydrid 

 

Cementpastan även kallad cementlim består av den finmalda cementen blandat med vatten, 

vilket utgör själva klistret mellan stenarna/kornen i ballasten (Burström 2001:204). 

Egenskaperna hos cementpastan är mycket avgörande för betongens egenskaper. Mest 

intressant är egenskaperna i hårdnat tillstånd. Porsystemets egenskaper styrs av cementpastan, 

porositet och porstorleksfördelning. Högre andel vatten skapar därför större mängd porer, 

vilket ökar permeabiliteten (cementpastans täthet mot vätskor). Detta leder till lägre 

hållfasthet och beständighet (Burström 2001:224). 

 

Cementpasta   Ballast 

 

 

 

 

 

Figur 1. Beståndsdelar hos betong,(utan vatten). 

 

3.2.3 Vatten 

Generellt ställs inte krav om vilken sort av vatten som skall användas, normalt är ett pH på ca 

7 men starkt salthaltigt vatten får inte förekomma. Det kan därför bli problem om vatten från 

västkusten används. En tummregel är att om man kan dricka vattnet är det användbart. 

Östersjöns vatten kan användas för enklare betongarbeten (Burström 2001:211).  
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3.2.4 Ballast 

Samlingsnamnet för bergartsmaterial som är avsedda för betongtillverkning kallas för ballast. 

Vilken ballast som används spelar en stor roll, idag används bergarter som är magmatiska. 

Försök av sedimentära och metamorfa material har testats utan bra resultat. Deras tekniska 

och kemiska egenskaper olämpliga som beståndsdelar i betong. Magmatiska bergarter 

(Granit, porfyr, gabbro Mf) används antingen direkt från naturtäkt eller krossas före 

användning. Beroende på kornstorlekarna används beteckningarna sand (< 4 mm), fingrus (< 

8 mm) eller sten (> 8 mm). I samband med proportionering av betong brukar den undre 

gränsen för sten sättas till 4 mm. Proportionering av betong innebär fastställning av lämpliga 

proportioner av betongens beståndsdelar för ett visst ändamål. Genom att variera mängderna 

hos betongens beståndsdelar kan betong framställas med olika egenskaper. Sten kan vara 

makadam eller singel där makadam betecknar krossat bergmaterial medan singel är okrossat 

bergmaterial från till exempel rullstensåsar även kallad naturtäkter. Det allra finaste 

materialet kallas filler (kornstorlek < 0.125 mm) (Burström 2001:205, 211).  

 

 Tabell 8. Ballastbeteckningar, de tekniska namnen för respektive fraktion.  

Fraktion i mm Beteckning 

0-0,125 Filler 

0-4 Sand, krossat material, stenmjöl 

4-32 Sten, makadam 

0-8 Gjutgrus 

 

3.2.5 Tillsatsmedel 

För att påverka betongens egenskaper i färskt eller hårdnat tillstånd används olika kemiska 

ämnen, oftast i mycket små mängder. Tillsatsmedel indelas enligt Betonghandboken (Möller 

et al. 1980:100) i:  

• Luftsporbildande  

• Vattenreducerande  

• Accelererande  

• Retarderande  

• Övriga tillsatsmedel   
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För att förbättra betongens frostbeständighet så tillsätts luftporsbildande tillsatsmedel. Detta 

skapar små luftbubblor med en diameter mellan 0,02 mm – 0,2 mm och ligger mycket nära 

varandra. När betongen suger upp vatten kan den expandera när vattnet fryser. En normal 

ökning från vatten till is är ca 9 %. (Möller Et.al. 1980:103–119; Burström 2001:214–215). 

För att kunna minska mängden vatten kan ett vattenreducerande tillsatsmedel användas vilket 

reducerar vattnet med upp till ca 15 %. Detta medför att massan kan bli svårare att hantera. 

Tillsatsmedlet minskar också friktionen mellan betongens fasta partiklar vilket innebär att 

betongen blir mer lättarbetad, där man kan uppnå samma konsistens med mindre vatten. 

Accelererande tillsatsmedel påskyndar cementets reaktioner med vatten. Acceleratorer 

används framförallt vintertid för att ge betongen en snabbare värmeutveckling och därmed 

motverka att vattnet i den nygjutna betongen fryser till is vilket försämrar betongens 

hållfasthet. Acceleratorer kan även användas där man vill belasta den färdiga konstruktionen 

efter mycket kort tid. Har man däremot en kort tid att behandla den färska betongen som vid 

mycket höga temperaturer eller kraftigt direkt solljus kan man använda retarderande 

tillsatsmedel, detta fördröjer betongens härdningsprocess och samtidigt bibehålls 

hållfasthetstillväxten då härdningsprocessen väl börjat. Ett bra användningsområde är när 

man vill behandla betong ytan innan betongen har brunnit. Samtliga tillsatsmedel sker vid 

olika reaktioner med vatten mellan cementpartiklarna. Övriga tillsatsmedel är vattentätande, 

expanderande, fryspunktsnedsättande, korrosionshämmande, vidhäftningsförbättrande, 

kromat reducerande och specialtillsatsmedel (ibid.) samt Flygaska, vilket har en mycket stor 

specifik yta. En produkt med mineraliskt tillsatsmaterial typ II i betong är Merit 5000 från 

MEROX, där den specifika ytan är mellan 4600-5400 blaine cm2/g. Vilket kan resultera i 

mycket hårda hållfastheter. 

 

3.2.6 Arbetbarhet  

Att tillverka en betong med ”rätt” konsistens kräver att blandningen blir jämn, ska vara enkelt 

kunna komprimera och ska kunna fylla ut formen och omsluta armeringen på ett 

tillfredsställande sätt. För att testa den färska betongens rörlighet, flytbarhet, kärvhet, seghet 

med mera finns ett antal testmetoder. Vanligast förekommande är att man använder SS-EN 

standard som 12350–1:2009 till 12350–7:2009 för att säkerställa betongens egenskaper. Ett 

vanligt förekommande test är sättkon där den färska betongen placeras i en kon med bestämd 

volym och höjd. Sedan drags kon upp och massan kan på så sätt fritt sjunka ihop.  
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Sättningen mäts till ett mått som avgörs hur lättflytande betongen är.  

(Betong- och armeringsteknik kap.6.5.2) 

 

3.2.7 Separation  

De vanligaste förekommande problemen vid gjutning gällande massans blandning är 

separation i den färska betongblandningen så kallad brukseparation, stenseparation och 

vattenseparation. Förutom att separation uppkommer vid för hård vibrering av massan eller 

att man inte blandar på ett korrekt sätt så kan den vara för blöt. Om andelen vatten blir för 

hög kommer de tyngre partiklarna i massan att pressa undan och ”överskott” av vatten läggs 

på ytan. Oavsett vilken separation som uppstår är ingen att föredra. Det kan resultera i att 

betongen inte kommer att lägga sig runt armeringen på ett korrekt sätt och bilda 

luftfickor/porer vilket medför kraftig försämring av den hårdnade betongen.  

 

 

Figur 2. Olika typer av separation grafiskt (CBI informerar 1-86) 
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Tabell 9. Krav för sättmått 

(Betong- och armeringsteknik kap.6.5.3) 

Klasser för sättmått 

Klass Sättmått i mm 

S1 10-40 

S2 50-90 

S3 100-150 

S4 160-210 

S5 >220 

 

Tabell 10. Krav för klasserna utbredningsmått.  

(Betong- och armeringsteknik kap.6.5.3) 

Klasser för utbredningsmått 

Klass Utbredningsmått i mm 

F1 <340 

F2 350-410 

F3 420-480 

F4 490-550 

F5 560-620 

F6 >630 

 

3.2.8 Alkalinitet 

Alkalinitet är ett mått på vattnets förmåga att tåla tillskott av hydroniumjoner (väte) utan att 

reagera med en kraftig pH sänkning, det vill säga ett mått på vattnets buffert kapacitet. 

Hydroniumjoner även kallad Oxoniumjonen H3O
+ bildas när en syra i vatten genom att H+ 

(väte joner) reagerar med vatten (H2O). H+ + H2O  H3O
+. Om vatten innehåller höga halter 

av oxoniumjoner ger det en sur lösning. I en normal vattenlösning råder ett 

jämviktsförhållande mellan oxoniumjoner och hydroxidjoner (OH-) Dessa är även beroende 

på temperatur. Genom att mäta alkalinitet kan man visa hur känslig ett område är för  
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försurning. pH är en logaritmisk skala på surhet, det vill säga på aktiviteten av vätejoner (H+) 

i en lösning (egentligen oxoniumjoner, H3O
+, en vatten molekyl med en extra proton det vill 

säga en extra H+). 

 

3.2.9 Vattencementtal, Vct  

Cementpastans egenskaper bestäms nästan helt av proportionen mellan vatten och cement, det 

så kallade vattencementtalet, förkortat Vct. Vattencementtalet beräknas med följande formel:  

 

𝑉𝑐𝑡 =
𝑊

𝐶
 

W = mängden vatten  

C = mängden cement  

 

Normalt är cementpastan en konstant och det är endast vattnet som varieras, detta leder till 

utspädning av cementlimmet och blir svagare. Det innebär att betongens hållfasthet bestäms 

helt av vattencementtalet.  

 

3.2.10 Vattenbindemedelstal, Vbt 

 

𝑉𝑏𝑡 =
𝑉𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛

𝐶𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡
+ (1 ∗ 𝑆𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎) 

 

Vbt = vatten / (cement + Tillsatsmaterial (filler) + s) där s kan vara mängden silikastoft, slagg 

eller annat pulvermaterial. Observera att man i beräkningen av Vbt inte tar hänsyn till någon 

effektivitetsfaktor.  
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3.3 Betong i hårdnat tillstånd 

3.3.1 Ytbehandling 

Ytbehandling samt efterbehandling kan behöva göras om betongreceptet innehåller 

tillsatsmedel. Normalt ska inte detta behöva ske om gjutningen utförs i en optimal miljö. Om 

däremot miljön är missgynnsam kan olika ytbehandlings- och impregneringssystem behöva 

användas. (Svenska betongföreningen, rapport nr 1 1991:30).  

 

 

Figur 3. Visar Vct som funktion av vattengenomströmningsförmåga 

Den streckade linjen visar i genomskärning vattnets principiella genomträngning av en 

konstruktion med ett ensidigt vattentryck i huvudsak är det Vct talet som styr betongens 

vattentäthet. Med andra ord behövs tillsatsmedel i betongen bara användas under speciella 

omständigheter som tidigare påvisats. Vid dammtillverkning är det sällan man använder sig 

av tillsatsmedel som gör betongen vattentät, i stället är Vct talet avgörande. Med ett högt Vct 

innehåller betongen stor andel vatten, när betongen brinner blir den varm och det leder till att 

delar av vattnet lämnar betongen. Detta kan man se genom de små porer som bildas på ytan i 

konstruktionen. Dessa utrymmen kan cementpastan inte fylla upp.   
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Hög porhalt leder till att vätska från sidan kan trycka sig in i betongen. Detta kan undvikas 

med hjälp av ett lågt Vct tal. Det gör att mindre mängd porer bildas där cementpastan kan 

tränga in och bli tätare. Det är svårt att tillverka betong som motstår vatten och gaser till 100 

%. Vattentät betong är att vattenströmningen genom materialet vid ensidigt vattentryck är så 

liten att om betong ytan är obelagd det vill säga inte ytbehandlad, så är avdunstningen på den 

torra sidan så stor att ytterskiktet inte får fuktfläckar. Om betongen är så otät att fuktfläckar 

uppstår så kommer det avdunstande vattnet att efterlämna olika salter där karbonater färgar 

ytan vit och kan ge droppstensliknande formationer. Detta är speciellt vanligt i sprickzoner. 

Sådana skador leder så småningom till att betongen urlakas på hållfasthetsbildande ämne. 

Vätskor och gaser kan på olika sätt strömma in och ut ur betongen. Betongens egenskaper att 

släppa igenom vätska (eller gas) som står under tryck kallas permeabilitet, som i sin tur i 

huvudsak beror på vattencementtal och hydratgraden. Hydratation kallas de kemiska 

reaktioner som sker omedelbart mellan cement och vatten när betong blandas. Dessa 

reaktioner leder till att betongen successivt hårdnar.  Ett högre Vct och låg hydrations grad 

gör cementpastan otätare. I vissa sammanhang kommer olika mekanismer att medverka i 

vattentransporten genom betongkonstruktionen där strömning på grund av vattentryck, 

kapillärsugning och ångtransport samtidigt bidrar till transporten (se Figur 4). Så småningom 

uppnås ett jämviktstillstånd där den fria vattenlinjen stannar upp. Detta beror på att 

avdunstningen från den fria ytan blir lika stor som den inträngande vattenmängden orsakad av 

yttre tryck och kapillärsugning. Det måste dock påpekas att det i praktiken inte alltid är 

betongmaterialets täthet som är avgörande för konstruktionens täthet. Ofta har sprickor 

genom konstruktionen minst lika stor betydelse (Burström 2001:223,252) 
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Tabell 11. Betongklasser, Gamla och nya i förhållande mot Vct halt. 

Hållfasthetsklass 

BBK 94 

Hållfasthetsklass 

BBK 04 

Vct klass 1 Vct klass 2 

K16 C12/15 1,12 1,02 

K20 C16/20 0,91 0,83 

K25 C20/25 0,76 0,69 

K30 C25/30 0,66 0,59 

K35 C28/35 0,59 0,53 

K40 C30/37 0,54  

K45 C32/40 0,49  

K50 C35/45 0,45  

K55 C40/50 0,41  

K60 C45/55 0,38  

 

Hållfasthetsklasserna på betong vilket betecknas med bokstaven K, följt av ett siffervärde 

som visar tryckhållfastheten mätt i MPa. Klasserna 1 och 2 anger kraven på kompetens, 

kontroll, utrustning med mera. Klass 1 har de högsta kraven, klass 2 är vanligast 

förekommande. K-värdet är idag ersatt av en europaklassificering som betecknas med ett C-

värde. Enligt betongbanken (2006) kan BBK 94-betong ersättas med den BBK 04-betong som 

har närmast högre hållfasthetsvärde. Exempelvis ersätts K30 med C25/30. 

 

 

Figur 4. Visar tryckhållfasthet som funktion av vatten- cementtal på normenliga prover.  

Singelbetong. (Ysberg 1979)  
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3.3.2 Armering 

För att betongmassan ska bli stabilare samt flexiblare används förstärkning av typen 

armering. Armering är ett skelett som täcks av betongen.  För att få en optimal betong med 

armering krävs att hela armeringen är täck av betong och att täckskiktet är tillräckligt tjockt. 

Den mängd och tjocklek på armeringen som används beror på den typ av 

konstruktionsegenskaper som eftersträvas. Största kornstorlek avgör armeringens storlek. Det 

finns tillfällen där armering inte är önskvärt. Detta kan leda till att den oarmerade betongen 

får problem med dragpåkänningar men bibehåller samma tryckkänslighet. Normalt används 

armering av stål men alternativa material som fiber och plast finns. All armering i betong är 

till för att ta bort olika påfrestningar. Beroende på vilken typ av konstruktion som skall göras 

så anpassas de olika armeringstyperna. Armeringen klassificeras efter ytstruktur, 

sträckgränsvärde och svetsbarhet samt i några fall även efter produkt. Stångdiametern 

förekommer från 6 till 32 mm (Burström 2001:322–323).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Betongkonstruktion utan armering 

Sprickbildning på grund av dragpåkänningar.  
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Figur 6. Betongkonstruktioner med armering 

Armeringen tar upp dragpåkänningarna och hindrar därmed betongen från att spricka. 

 

3.3.3 Korrosionsbeständighet  

I en normal tillverkad betong är lösningen basisk. Detta medför att om armering av järn 

används så kommer korrosion inte att uppstå. Vid användning av pasta eller ballast som 

innehåller spår/rester av aluminium så kommer korrosion att uppstå. Efter lång tid tappar 

betongen sin basiska egenskap genom urlakning, vilket medför en risk för korrosionsangrepp 

genom klorider. Det är även oklart vilken mängd som krävs för att urlakning skall ske, det 

kan även vara så att det krävs flera hundra år. (Betong- och armeringsteknik) 

Korrosionsprocessen leder till kraftigt försämrad betong, och tiden för angrepp avgörs främst 

av Vct talet därför bör man kontrollera högsta Vct om risk för korrosionsfarlig miljö verkar. 

(Betong- och armeringsteknik kap.22.5.3) 
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Figur 7. Förhållandet mellan CO2 och Cl 

Täthet eller Vct avgör tiden för innan korrosionsprocessen startar. 

 

3.3.4 Tryckhållfasthet/Tillverkning av provkroppar  

Avgörande faktorer för hårdnad betong är hur bra den står emot belastning. Detta kontrolleras 

enligt SS-EN 12390–3:2009 och tillverkas efter SS-EN 12390–2:2009.  
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Tabell 12. Visar tryckhållfasthetsklasser från C12/15 till C60/75 samt gränsvärden i MPa. 

 

Fcck anger hållfasthet för kuber som är den andra siffran i hållfasthetsklassen ex: C25/30 där 

25 motsvarar tryckhållfastheten Fc.cyl i MPa, som bestäms genom provtryckning av 

betongcylindrar med 150 mm diameter och 300 mm höjd. Andra siffervärdet visar då Fc.cube 

i MPa genom provtryckning av 150 millimeter kuber. (SIS Svensk standard 2009). 
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4 Resultat 

4.1 Gjutning av referensprov 1 med naturmaterial  

Samtliga referensprover tillverkades med samma metod och tidsram. För att säkerställa hur 

mycket silikastoft påverkar tillverkades tre olika blandningar med tre olika volymer av silika 

7,5 %, 5 %, och 2,5 %. För samtliga inblandningar påvisades det inte att konsistensen blev 

påverkad i den grad att det skulle visa sig i sättmåttsmätningarna.  I dessa blandningar så 

reducerades även andelen vatten enlig föreskriven konstant.  

 

Tabell 13. Visar sammansättningen samt materialåtgång av referensprov 1  

hållfasthetsklass C25/30 . 

Referensprov 1 

Material kg 

0-8 40,726 

8-16 36,197 

Cement 14,53 

Vatten 8,547 

Vct 0,588 

Totalt 100 

 

Referensprov 1 tillverkades för att få ett referensprov jämföra med. Referensprov 1 innefattar 

materialets volymer, blandning, härdning samt hållfasthet. Blandningen var enkel att bearbeta 

och cementpastan omslöt ballasten mycket fint. Sättmått är inom ramen för S3.  
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4.2 Gjutning av referensprov 2-4 med naturmaterial + tillsatsmedel 

Tabell 14. Visar sammansättningen samt materialåtgång av referensprov 2 

hållfasthetsklass C25/30. 

Referensprov 2 7.5% Sikament   

Material  kg              

0-8 40,726 

8-16 36,197 

Cement 14,53 

Vatten 7,863 

Sikament 1,09 

Flytmedel 0,058 

 

Referensprov 2 utgick från referensprov 1. Här tillsattes tillsatsmedel för att kontrollera 

huruvida silikastoft ökar hållfastheten. I detta prov användes 7,5 % tillsats. Samt 0,684 kg 

mindre vatten. Konsistensen var jämn att bearbeta i blandaren såväl som att packa. Klart 

märktes att reduceringen av vattnet gav effekt, blandningen blev mer följsam, geléliknande. Vid 

tillsättning av ballasten krävdes ca en minut längre blandtid för att uppnå en homogen och jämn 

betong.  

 

Tabell 15. Visar sammansättningen samt materialåtgång av referensprov 3 

hållfasthetsklass C25/30. 

Referensprov 3 5 % Sikament   

Material kg              

0-8 40,726 

8-16 36,197 

Cement 14,53 

Vatten 7,863 

Sikament 0,726 

Flytmedel 0,058 
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Referensprov 3 utgick från referensprov 2 med lägre halt av silikastoft, 5 %. Samt 0,684 kg 

mindre vatten. Den färska betongen visade vissa tendenser att bli blaskig, men utan att någon 

separation uppstod. Även här erfordrades en något längre blandningstid. 

 

Tabell 16. Visar sammansättningen samt materialåtgång av referensprov 4 

hållfasthetsklass C25/30. 

Referensprov 4 2.5% Sikament   

Material kg              

0-8 40,726 

8-16 36,197 

Cement 14,53 

Vatten 7,863 

Sikament 0,363 

Flytmedel 0,058 

 

Referensprov 4 utgick från referensprov 1 med tillsats av 2,5 % silikastoft, samt 0,684 kg 

mindre vatten. Ett överskott av cementpasta och vatten råder. Detta torde bero på den låga 

delen av sikament. I övrig är blandningen mycket krämig och visade tendenser på problem att 

uppnå S3.  
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4.3 Gjutning av hyttsten serie 1-4 

Genom att endast använda hyttsten som gjutgrus och helt utesluta naturmaterial så undersöktes 

arbetbarheten. Genom att tillverka fyra olika prover med en tillsättning av 25-100% hyttsten, 

uppmärksammades att vid ca 50 % tillsättning uppnåddes godkänd S3 klass. Detta återspeglar 

sig även i hållfastheten som redovisas i kap 4.5. Dessa blandningar innehåller inga 

tillsatsmedel. Samtliga blandningar har ett Vct på 0,588 +- 0,02.  

 

Tabell 17. Visar sammansättningen samt materialåtgång med 100 % hyttsten 

 hållfasthetsklass C25/30. 

Hyttsten 100 %   

Material kg              

0-8 Hyttsten 40,726 

8-16 36,197 

Cement 14,53 

Vatten 8,547 

Vct 0,588 

Totalt 100.000 

 

Hyttsten 100 % utgick från referensprov 1 med att ersätta det naturliga gjutgruset med 

hyttsten. Inblandningen av hyttsten är 40,726 kg och 8,547 kg vatten. Blandningen gick inte att 

få jämn. För låg halt cementpasta och vatten. Sättmått ej möjligt att utföra.  
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Tabell 18. Visar sammansättningen samt materialåtgång med 75 % hyttsten 

 hållfasthetsklass C25/30. 

Hyttsten 75 %   

Material kg            

0-8 Hyttsten 30,545 

0-8 Natur 10,182 

8-16 36,197 

Cement 14,53 

Vatten 8,547 

Vct 0,588 

Totalt 100 

 

Hyttsten 75 % utgick från referensprov 1. Denna blandning består av 75 % hyttsten vilket 

motsvarar 30,545 kg. Jämn i konsistensen. Blandaren hade viss problematik att fördela 

gjutgruset (hyttstenen) jämt. Onekligen fortfarande låg cementpasta i blandning. Sättmått 

problematiskt att utföra, tenderar mot S4-S3.  

 

Tabell 19. Visar sammansättningen samt materialåtgång med 50 % hyttsten 

hållfasthetsklass C25/30. 

Hyttsten 50 %   

Material kg            

0-8 Hyttsten 20,363 

0-8 Natur 20,363 

8-16 36,197 

Cement 14,53 

Vatten 8,547 

Vct 0,588 

Totalt 100 

 

Hyttsten 50 % utgick från referensprov 1 och ersatte hälften av gjutgruset (20,363 kg) med 

hyttsten. Konsistens var något blöt, viss problematik med filler. Blandaren krävde något längre 

tid vid tillsättningen av 8-16 mm. Sättmått mellan S3-S4.  
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Tabell 20. Visar sammansättningen samt materialåtgång med 25 % hyttsten 

 hållfasthetsklass C25/30. 

Hyttsten 25 %   

Material  kg            

0-8 Hyttsten 10,182 

0-8 Natur 30,545 

8-16 36,197 

Cement 14,53 

Vatten 8,547 

Vct 0,588 

Totalt 100 

 

Hyttsten 25 % utgick från referensprov 1 med att ersätta det traditionella gjutgruset med 25 % 

hyttsten (10,182 kg). Konsistensen var gel liknande och behövde mera tid med att få en fin 

provkropps yta, mycket fina ytor sättmått S3-S4.  

4.4 Gjutning av hyttsten med tillsatsmedel 1-12 

Hyttsten med tillsatsmedel är uppdelat på fyra grupper: 

Grupp 1 100 % hyttsten   0 % traditionellt gjutgrus 

Grupp 2 75 % hyttsten  25 % traditionellt gjutgrus 

Grupp 3 50 % hyttsten  50 % traditionellt gjutgrus 

Grupp 4 25 % hyttsten  75 % traditionellt gjutgrus 

 

Varje grupp (1-4) har i sig uppdelats på tre olika recept där mängden silika varierar. 

Variationen på mängden Silika för respektive recept ger i sin tur en förändring på Vct talet. 

Vct talet är 0,588 minus reduktionen för flytmedlet där en konstat har används på 0,4 vikt% av 

cementvikten. Vctekv. Visar det aktuella värdet i respektive blandning. Tabellerna nedan visar 

de olika betongrecepten för varje grupp. 
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Tabell 21. Visar betongrecept 1 av 3 i grupp 1 

Sammansättningen samt materialåtgång med 100 % hyttsten med tillsatsmedel silika 7,5 %, 

hållfasthetsklass C25/30. 

Hyttsten 100 % Silika 7,5 % Flytmedel 0,4 % 

Material kg                            

0-8 Hyttsten 40,726 

0-8 Natur 0 

8-16 36,197 

Cement 14,53 

Silika 1,090 

Vatten 8,547 

Vatten ekv 7,863 

Flytmedel 0,058 

Vct 0,588 

Vct ekv 0,503 

Vct utr 0,543 

Vbt 0,547 

 

Vid blandning av betongrecept 1 visade konsistensen sig vara svårarbetad till en homogen 

massa, på grund av låg filler andel. Detta gjorde att sättmått ej var möjligt att utföra. 
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Tabell 22. Visar betongrecept 2 av 3 i grupp 1.  

Sammansättningen samt materialåtgång med 100 % hyttsten med tillsatsmedel silika 5 %, 

hållfasthetsklass C25/30. 

Hyttsten 100 % Silika 5 % Flytmedel 0,4 % 

Material kg 

0-8 Hyttsten 40,726 

0-8 Natur 0 

8-16 36,197 

Cement 14,53 

Silika 0,726 

Vatten 8,547 

Vatten ekv 7,863 

Flytmedel 0,058 

Vct 0,588 

Vct ekv 0,515 

Vct utr 0,556 

Vbt 0,560 

 

Vid blandning av betongrecept 2 visade konsistensen tydliga tecken på bruksseparation. Detta 

medförde att blandning blev väldigt stenig och till följd var sättmått ej möjligt att utföra. 



 47 

Tabell 23. Visar betongrecept 3 av 3 i grupp 1 

Sammansättningen samt materialåtgång med 100 % hyttsten med tillsatsmedel silika 2,5 %, 

hållfasthetsklass C25/30. 

Hyttsten 100 % Silika 2,5 % Flytmedel 0,4 % 

Material kg 

0-8 Hyttsten 40,726 

0-8 Natur 0 

8-16 36,197 

Cement 14,53 

Silika 0,363 

Vatten 8,547 

Vatten ekv 7,863 

Flytmedel 0,058 

Vct 0,588 

Vct ekv 0,528 

Vct utr 0,570 

Vbt 0,574 

 

Vid blandning av betongrecept 3 visade konsistensen sig vara svårarbetad och mycket stenig. 

Vilket medförde att sättmått ej var möjligt att utföra. 
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Tabell 24. Visar betongrecept 1 av 3 i grupp 2.  

Sammansättningen samt materialåtgång med 75 % hyttsten med tillsatsmedel silika 7,5 %, 

hållfasthetsklass C25/30. 

Hyttsten 75 % Silika 7,5 % Flytmedel 0,4 % 

Material kg 

0-8 Hyttsten 30,545 

0-8 Natur 10,182 

8-16 36,197 

Cement 14,53 

Silika 1,090 

Vatten 8,547 

Vatten ekv 7,863 

Flytmedel 0,058 

Vct 0,588 

Vct ekv 0,503 

Vct utr 0,543 

Vbt 0,547 

 

Vid blandning av betongrecept 1 visade konsistensen att omslutningen runt ballasten var 

varierande vilket medförde att sättmåttet varierande mellan S1-S4. 
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Tabell 25. Visar betongrecept 2 av 3 i grupp 2.  

Sammansättningen samt materialåtgång med 75 % hyttsten med tillsatsmedel silika 5 %, 

hållfasthetsklass C25/30. 

Hyttsten 75 % Silika 5 % Flytmedel 0,4 % 

Material kg 

0-8 Hyttsten 30,545 

0-8 Natur 10,182 

8-16 36,197 

Cement 14,53 

Silika 0,726 

Vatten 8,547 

Vatten ekv 7,863 

Flytmedel 0,058 

Vct 0,588 

Vct ekv 0,515 

Vct utr 0,556 

Vbt 0,560 

 

Vid blandning av betongrecept 2 visade konsistensen att omslutningen runt ballasten var 

varierande vilket medförde att sättmåttet varierande mellan S2-S4. 
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Tabell 26. Visar betongrecept 3 av 3 i grupp 2.  

Sammansättningen samt materialåtgång med 75 % hyttsten med tillsatsmedel silika 2,5 %, 

hållfasthetsklass C25/30. 

Hyttsten 75 % Silika 2,5 % Flytmedel 0,4 % 

Material kg 

0-8 Hyttsten 30,545 

0-8 Natur 10,182 

8-16 36,197 

Cement 14,53 

Silika 0,363 

Vatten 8,547 

Vatten ekv 7,863 

Flytmedel 0,058 

Vct 0,588 

Vct ekv 0,528 

Vct utr 0,570 

Vbt 0,574 

 

Vid blandning av betongrecept 3 visade konsistensen att omslutningen runt ballasten var 

varierande vilket medförde att sättmåttet ej kan fastställas.  



 51 

Tabell 27. Visar betongrecept 1 av 3 i grupp 3.  

Sammansättningen samt materialåtgång med 50 % hyttsten med tillsatsmedel silika 7,5 %, 

hållfasthetsklass C25/30. 

Hyttsten 50 % Silika 7,5 % Flytmedel 0,4 % 

Material kg 

0-8 Hyttsten 20,363 

0-8 Natur 20,363 

8-16 36,197 

Cement 14,53 

Silika 1,090 

Vatten 8,547 

Vatten ekv 7,863 

Flytmedel 0,058 

Vct 0,588 

Vct ekv 0,503 

Vct utr 0,543 

Vbt 0,547 

 

Blandning av betongrecept ett visade på en jämn färsk betong. Sättmåttet varierade mellan 

S2-S3. 
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Tabell 28. Visar betongrecept 2 av 3 i grupp 3.  

Sammansättningen samt materialåtgång med 50 % hyttsten med tillsatsmedel silika 5 %, 

hållfasthetsklass C25/30. 

Hyttsten 50 % Silika 5 % Flytmedel 0,4 % 

Material kg 

0-8 Hyttsten 20,363 

0-8 Natur 20,363 

8-16 36,197 

Cement 14,53 

Silika 0,726 

Vatten 8,547 

Vatten ekv 7,863 

Flytmedel 0,058 

Vct 0,588 

Vct ekv 0,515 

Vct utr 0,556 

Vbt 0,560 

 

Blandning av betongrecept 2 visade på en jämn färsk betong men något blöt. Sättmåttet 

varierade mellan S2-S3. 
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Tabell 29. Visar betongrecept 3 av 3 i grupp 3.  

Sammansättningen samt materialåtgång med 50 % hyttsten med tillsatsmedel silika 2,5 %, 

hållfasthetsklass C25/30. 

Hyttsten 50 % Silika 2,5 % Flytmedel 0,4 % 

Material kg 

0-8 Hyttsten 20,363 

0-8 Natur 20,363 

8-16 36,197 

Cement 14,53 

Silika 0,363 

Vatten 8,547 

Vatten ekv 7,863 

Flytmedel 0,058 

Vct 0,588 

Vct ekv 0,528 

Vct utr 0,570 

Vbt 0,574 

 

Blandning av betongrecept 3 visade att den färska betongen fick ett litet överskott av vatten.  

Sättmåttet varierade mellan S2-S3. 
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Tabell 30. Visar betongrecept 1 av 3 i grupp 4. 

Sammansättningen samt materialåtgång med 25 % hyttsten med tillsatsmedel silika 7,5 %, 

hållfasthetsklass C25/30. 

Hyttsten 25 % Silika 7,5 % Flytmedel 0,4 % 

Material kg 

0-8 Hyttsten 10,182 

0-8 Natur 30,545 

8-16 36,197 

Cement 14,53 

Silika 1,090 

Vatten 8,547 

Vatten ekv 7,863 

Flytmedel 0,058 

Vct 0,588 

Vct ekv 0,503 

Vct utr 0,543 

Vbt 0,547 

 

Blandning av betongrecept 1 visade att den gick enkelt att komprimera samt att sättmåttet 

visade mindre variation mellan S2-S3. 
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Tabell 31. Visar betongrecept 2 av 3 i grupp 4.  

Sammansättningen samt materialåtgång med 25 % hyttsten med tillsatsmedel silika 5 %, 

hållfasthetsklass C25/30. 

Hyttsten 25 % Silika 5 % Flytmedel 0,4 % 

Material kg 

0-8 Hyttsten 10,182 

0-8 Natur 30,545 

8-16 36,197 

Cement 14,53 

Silika 0,726 

Vatten 8,547 

Vatten ekv 7,863 

Flytmedel 0,058 

Vct 0,588 

Vct ekv 0,515 

Vct utr 0,556 

Vbt 0,560 

 

Blandning av betongrecept 2 visade bra egenskaper vid packning, dock något blöt. Sättmått 

varierade mellan S2-S3. 
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Tabell 32. Visar betongrecept 3 av 3 i grupp 4.  

Sammansättningen samt materialåtgång med 25 % hyttsten med tillsatsmedel silika 2,5 %, 

hållfasthetsklass C25/30. 

Hyttsten 25 % Silika 2,5 % Flytmedel 0,4 % 

Material kg 

0-8 Hyttsten 10,182 

0-8 Natur 30,545 

8-16 36,197 

Cement 14,53 

Silika 0,363 

Vatten 8,547 

Vatten ekv 7,863 

Flytmedel 0,058 

Vct 0,588 

Vct ekv 0,528 

Vct utr 0,570 

Vbt 0,574 

 

Blandning av betongrecept 3 visade att den färska betongen var något blöt men ingen 

separation uppkom. Sättmåttet varierade mellan S2-S3. 



Tabell 28. Sammanfattning av resultat, betongrecept.  

 Sättmått Tryckhållfasthet 

(MPa) 

Densitet 

t/m3 

Hyttsten 

0-8 (Kg) 

Traditionellt 

0-8 (Kg) 

Ballast 8-16 

(Kg) 

Cement Vatten Vatten 

ekv 

Vct Vct 

utr 

Vct 

ekv 

Vbt Flytmedel 

(Kg) 

Silika 

(Kg) 

Silika 

(%) 

Referensprov 1 S3 33,83 2,31 0,000 40,726 36,197 14,530 8,547 8,547 0,588 0,588 0,588 0,588 0,000 0,000 0,000 

Referensprov 2 S3 S4 37,1 2,24 0,000 40,726 36,197 14,530 7,863 7,280 0,541 0,500 0,466 0,503 0,058 1,090 7,500 

Referensprov 3 S3 S4 36,45 2,29 0,000 40,726 36,197 14,530 7,863 7,278 0,541 0,512 0,477 0,515 0,058 0,727 5,000 

Referensprov 4 S2 33,35 2,29 0,000 40,726 36,197 14,530 7,860 7,271 0,541 0,524 0,488 0,528 0,058 0,363 2,500 

                                 

Hyttsten 100 % 0 18,05 2,15 40,726 0,000 36,197 14,530 8,547 8,547 0,588 0,588 0,588 0,588 0,000 0,000 0,000 

Hyttsten 75 % S3 S4 28,12 2,32 30,545 10,182 36,197 14,530 8,547 8,547 0,588 0,588 0,588 0,588 0,000 0,000 0,000 

Hyttsten 50 % S3 S4 37,63 2,38 20,363 20,363 36,197 14,530 8,547 8,547 0,588 0,588 0,588 0,588 0,000 0,000 0,000 

Hyttsten 25 % S3 S4 39,72 2,35 10,182 30,545 36,197 14,530 8,547 8,547 0,588 0,588 0,588 0,588 0,000 0,000 0,000 

                                 

Hyttsten 100 % 0 26,9 2,2 40,726 0,000 36,197 14,530 8,547 7,863 0,588 0,543 0,503 0,547 0,058 1,090 7,500 

Hyttsten 100 % 0 26,81 2,18 40,726 0,000 36,197 14,530 8,547 7,863 0,588 0,556 0,515 0,560 0,058 0,727 5,000 

Hyttsten 100 % 0 21,02 2,09 40,726 0,000 36,197 14,530 8,547 7,863 0,588 0,570 0,528 0,574 0,058 0,363 2,500 

                                 

Hyttsten 75 % S1 S4 41,64 2,29 30,545 10,182 36,197 14,530 8,547 7,863 0,588 0,543 0,503 0,547 0,058 1,090 7,500 

Hyttsten 75 % S2 S4 40,2 2,29 30,545 10,182 36,197 14,530 8,547 7,863 0,588 0,556 0,515 0,560 0,058 0,727 5,000 

Hyttsten 75 % 0 39,02 2,3 30,545 10,182 36,197 14,530 8,547 7,863 0,588 0,570 0,528 0,574 0,058 0,363 2,500 

                                 

Hyttsten 50 % S2 S3 44,56 2,29 20,363 20,363 36,197 14,530 8,547 7,863 0,588 0,543 0,503 0,547 0,058 1,090 7,500 

Hyttsten 50 % S2 S3 43,64 2,34 20,363 20,363 36,197 14,530 8,547 7,863 0,588 0,556 0,515 0,560 0,058 0,727 5,000 

Hyttsten 50 % S2 S3 41,2 2,28 20,363 20,363 36,197 14,530 8,547 7,863 0,588 0,570 0,528 0,574 0,058 0,363 2,500 

                                 

Hyttsten 25 % S2 S3 44,86 2,32 10,182 30,545 36,197 14,530 8,547 7,863 0,588 0,543 0,503 0,547 0,058 1,090 7,500 

Hyttsten 25 % S2 S3 44,56 2,32 10,182 30,545 36,197 14,530 8,547 7,863 0,588 0,556 0,515 0,560 0,058 0,727 5,000 

Hyttsten 25 % S2 S3 38,67 2,25 10,182 30,545 36,197 14,530 8,547 7,863 0,588 0,570 0,528 0,574 0,058 0,363 2,500 



4.5 Hållfasthet referensprover 1-4 

Samtliga hållfasthetsprovers resultat är ett medelvärde av tio stycken provtryckningar för 

respektive grupp. Densiteten är ett medelvärde av tio provkroppar per grupp. Totalt 

provtrycktes 200 kuber. Kravet för C25/30 S3 16 mm är att vid ett kubisk tryckhållfasthet test 

skall värdet uppnå minst 30 MPa uppnås. Referensproverna 2-4 tillverkades för att kontrollera 

hållfastheten med tillsatsmedel. 

 

Figur 8. Referensprov 1-4 

Visar referensprover där y-axel är i MPa och x-axel visar respektive provtryckning i MPa. 

 

Referensprov 1 

Blå stapel visar hållfasthet av originalrecept kallax 303, kravet klaras med en marginal på 

3,83 MPa.  Densiteten är 2,31 t/m3 

 

Referensprov 2 

Röd stapel visar hållfasthet med tillsatsmedel av silika 1,090 Kg. Vid provtryckning erhölls 

ett värde på 37,10 MPa vilket är 3,27 MPa bättre än originalreceptet samt 7,10 MPa bättre än 

kravet. Densiteten är 2,24 t/m3 
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Referensprov 3 

Gul stapel visar att hållfastheten klarade gränsvärdet med 6,45 MPa. Tillsats med silika på 

0,726 Kg användes.  Densiteten är 2,29 t/m3 

 

Referensprov 4 

Turkos stapel visar inblandning av silika med 0,363 Kg, hållfastheten klarades med 3,35 MPa 

över gränsvärdet.  Densiteten är 2,29 t/m3 

 

4.6 Hållfasthet hyttstensprover 1-4 

Följande hållfasthetsprover med olika mängd hyttsten som ersättning av gjutgrus är fyra 

stycken. 100 %, 75 %, 50 % och 25 %. Samtliga hållfasthetsprovers resultat är ett medelvärde 

av tio stycken provtryckningar för respektive grupp. Densiteten är ett medelvärde av tio 

provkroppar per grupp. Totalt provtrycktes 200 kuber 

 

Figur 9. Referensprov 100 % - 25 % Hyttsten 

Visar referensprover där y-axel är i MPa och x-axel visar respektive provtryckning i MPa. 
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100 % Hyttsten  

Blå stapel visar provtryckning av kuberna med 100 % hyttsten, där erhölls endast 18,05 MPa 

och gränsvärdet är 30 MPa. Vilket medför att denna blandning underkänns i kravet på 

hållfasthet. Densiteten är 2,15 t/m3 

 

75 % Hyttsten 

Röd stapel visar en klar förbättring, 10,07 MPa dock 1,88 MPa från att klara gränsvärdet. 

Densiteten är t/m3 

 

50 % Hyttsten  

Gul stapel klarar kravet på hållfastheten 30 MPa med 7,63 MPa, vilket gör hållfastheten 

fullgod. Densiteten är 2,38 t/m3 

 

25 % Hyttsten 

Turkos stapel visar att hållfastheten uppfylls med 9,72 MPa. En klar förbättring. Densiteten är 

2,35 t/m3 
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4.7 Provtryckning 100 % hyttsten med tillsatsmedel 

Figuren visar ersättning av 100 % hyttsten som gjutgrus med tillsatsmedel där tre variationer 

finns, 7,5 % silika, 5 % silika, och 2,5 % silika. Samtliga hållfasthetsprovers resultat är ett 

medelvärde av tio stycken provtryckningar för respektive grupp. Densiteten är ett medelvärde 

av tio provkroppar per grupp. Totalt provtrycktes 200 kuber. 

 

Figur 10. Referensprov 100 % Hyttsten 7,5 5 och 2,5 % silika 

Visar referensprover där y-axel är i MPa och x-axel visar respektive provtryckning i MPa. 

 

100 % Hyttsten 7,5 % Silika 0,4 % Sikament 

Blå stapel visar att gränsvärdet (30 MPa) inte uppfylls. Hållfastheten ligger 3,10 MPa under 

det angivna gränsvärdet. Mängden silika var 1,090 Kg (7,5 %). Densiteten är 2,20 t/m3 

 

100 % Hyttsten 5 % Silika 0,4 % Sikament 

Röd stapel visar att kravet 30 MPa inte uppfylls. Mängden silika som erhölls var 0,726 Kg.  

Densiteten är 2,18 t/m3 
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100 % Hyttsten 2,5 % Silika 0,4 % Sikament 

Gul stapel visar att provkroppen underkändes med 8,98 MPa under kravet 30 MPa. 

Inblandning av silika var 0,363 Kg.  Densiteten är 2,09 t/m3 

 

4.8 Provtryckning 75 % hyttsten med tillsatsmedel  

Figuren visar tre olika inblandningar av silika 7,5 %, 5 % och 2,5 %. Där mängden hyttsten var 

75 % av gjutgrusets totala andel. Samtliga hållfasthetsprovers resultat är ett medelvärde av tio 

stycken provtryckningar för respektive grupp. Densiteten är ett medelvärde av tio 

provkroppar per grupp. Totalt provtrycktes 200 kuber. 

 

Figur 11. Referensprov 75 % Hyttsten 7,5 5 och 2,5 % silika 

Visar referensprover där y-axel är i MPa och x-axel visar respektive provtryckning i MPa. 

 

75 % Hyttsten 7,5 % Silika 0,4 % Sikament 

Blå stapel visar att med 30,545 Kg hyttsten som gjutgrus samt 1,090 Kg silika klarades kravet 

med 11,64 MPa över gränsvärdet 30 MPa med en mycket god marginal. Densiteten är 2,29 

t/m3 

  



 63 

75 % Hyttsten 5 % Silika 0,4 % Sikament 

Röd stapel visar en inblandning med 5 % silika 0,726 Kg. Betongen klarar kravet på 30 MPa. 

Densiteten är 2,29 t/m3 

 

75 % Hyttsten 2,5 % Silika 0,4 % Sikament 

Gul stapel visar att hållfastheten klaras med 9,02 MPa vilket fås anses som väl godkänt. Med 

en silika mängd på endast 0,363 Kg. Densiteten är 2,30 t/m3 

 

4.9 Provtryckning 50 % hyttsten med tillsatsmedel  

Figuren visar ersättning av gjutgrusandelen med hälften av naturgrus med hyttsten och tre 

variabler med silika, 7,5 %, 5 % och 2,5 %. Samtliga hållfasthetsprovers resultat är ett 

medelvärde av tio stycken provtryckningar för respektive grupp. Densiteten är ett medelvärde 

av tio provkroppar per grupp. Totalt provtrycktes 200 kuber. 

 

Figur 12. Referensprov 50 % Hyttsten 7,5 5 och 2,5 % silika 

Visar referensprover där y-axel är i MPa och x-axel visar respektive provtryckning i MPa. 
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50 % Hyttsten 7,5 % Silika 0,4 % Sikament 

Blå stapel visar att hållfastheten klaras med 14,56 MPa. Ersättningen av gjutgruset var till 50 

% (20,363 Kg). Inblandning av silika var 1,090 Kg. Densiteten är 2,29 t/m3 

 

50 % Hyttsten 5 % Silika 0,4 % Sikament 

Röd stapel visar att receptet uppfyller hållfasthetskravet med 13,64 MPa över det angivna 

gränsvärdet på 30 MPa. Mängden silika var 0,726 Kg. Densiteten är 2,34 t/m3 

 

50 % Hyttsten 2,5 % Silika 0,4 % Sikament 

Gul stapel visar att receptet uppfyller hållfasthetskravet på 30 MPa med 11,20 MPa över det 

angivna gränsvärdet. Inblandning av silika var 0,363 Kg. Densiteten är 2,28 t/m3 
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4.10 Provtryckning 25 % hyttsten med tillsatsmedel  

Figuren visar tre blandningar med 25 % hyttsten som ersättning av gjutgrusandelen. För 

respektive stapel finns tre variabler för tillsatsmedel silika, 7,5 %, 5 % och 2,5 %. Samtliga 

hållfasthetsprovers resultat är ett medelvärde av tio stycken provtryckningar för respektive 

grupp. Densiteten är ett medelvärde av tio provkroppar per grupp. Totalt provtrycktes 200 

kuber. 

 

Figur 13. Referensprov 25 % Hyttsten 7,5 5 och 2,5 % silika 

Visar referensprover där y-axel är i MPa och x-axel visar respektive provtryckning i MPa. 

 

25 % Hyttsten 7,5 % Silika 0,4 % Sikament 

Blå stapel visar att kravet klaras med 14,86 MPa över gränsvärdet på 30 MPa. Blandningen 

innehåller 25 % hyttsten (10,182 Kg) samt 1,090 Kg silika. Densiteten är 2,32 t/m3 

 

25 % Hyttsten 5 % Silika 0,4 % Sikament 

Röd stapel visar att med en inblandning av 0,726 Kg silika, klaras gränsvärdet med 14,56 

MPa. Densiteten är 2,32 t/m3 
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25 % Hyttsten 2,5 % Silika 0,4 % Sikament 

Gul stapel visar att med 8,67 MPa klarar denna blandning kravet på 30 MPa. Inblandningen 

av silika var endast 0,363 Kg.  Densiteten är 2,25 t/m3



4.11 Översiktsbild, hållfasthet enligt tillverkningsordning 

 

Figur 14. Visar hållfasthet enlig tillverkningsordning.  

Y-axel hållfasthet i MPa, x-axel inblandning av hyttsten samt tillsatser.  Översiktsbilden visar utifrån mängden hyttsten hur hållfastheten varierar beroende 

på inblandning av tillsatsmedel. 
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4.12 Översiktsbild, hållfasthet i respektive grupp tillsatsmedel 

 

Figur 15. Visar hållfasthet i respektive blandningsgrupp 

 y-axel hållfasthet i MPa, x-axel inblandning av hyttsten samt tillsatser. Översiktsbilden visar hur hållfastheten varierar beroende på inblandning av ökad 

mängd tillsatsmedel. 
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4.13 Översiktsbild hållfasthet 3D 

 

Figur 16. Visar Hållfasthet med silika 3D 

 y-axel hållfasthet i MPa, x-axel inblandning av hyttsten samt tillsatser. Översiktsbilden visar hur hållfastheten varierar beroende på inblandning av ökad 

mängd tillsatsmedel. 
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4.14 Expansion i betong 

 

 

Figur 17. Visar att en kort analys på 14 dagar enligt ASTM 1260   

gör att reaktionen blir mindre med inblandning av hyttsten än vanligt gjutgrus.  

 

Provet visade en expansion <0,1 % vilket kan tolkas som inte reaktivt. Där blandning med 

hyttsten har en expansion med 0,005 % . Den mixade blandningen med hyttsten och gjutgrus är 

resultatet för expansionen 0,019 % vilket för samtliga material är godkänt.  
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Figur 18. Visar att en lång analys på 180 dagar enligt ASTM 1260  

gör att reaktionen blir mindre med inblandning av blandad hyttsten samt gjutgrus än med endast 

gjutgrus.  

 

Provet visade en expansion <0,1 % med blandningen hyttsten och gjutgrus vilket kan tolkas som 

inte reaktivt. Blandning med endast hyttsten är expansionen under 0,01 %. Blandningen med 

traditionellt gjutgrus ligger något över 0.01 % expansion men utgör inget hinder.  
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5 Diskussion  

 

Referensproverna 1-4 visade godkända kvalitetskrav. Referensproverna 2-4 där tillsatsmedel 

silika användes fungerade som en referenspunkt.  Tillsatts av silika används normalt för att uppnå 

högre hållfastheter från ca 65 MPa. Även betong med lägre hållfasthet kan få bättre egenskaper.  

 

När tester på färsk betong skall utföras finns det olika sätt att mäta på. När man tittar på 

arbetbarheten finns följande: Sättmått, utbredningsmått, vebetal med flera.  Vi valde att titta på 

sättmåttet därför att det utgör den vanligaste metoden samt att det visar reologin ur ett mekaniskt 

perspektiv. Gjutgruskurvan (0-8 mm) påverkar sättmåttet i mycket hög grad. Därför är det 

intressant att titta på hur hyttsten och naturgruset förhåller sig till de gällande krav som ställs. 

Tydliga skillnader finns vid D0,5, D1, D2 . Gjutgrus med hyttsten visar att det finns 17,48% 

mindre finandel vid D0,5 och 33,25% mindre finandel vid D1, (D2 visar 31,29% mindre 

finandel), jämfört med traditionellt gjutgrus från naturtäkter . För att klara de krav samt att kunna 

värdera materialen lika bör därför gjutgruskurvan för hyttsten och naturmaterial vara snarlika.  

 

Resultaten med 25-100 % hyttsten utan tillsatsmedel visade på mycket stor variation vid 

mätningarna. En variabel som inverkade mest var att den färska betongen inte kunde hållas 

samman i en homogen blandning. Det uppkom lätt en separation till följd av bristande 

bindemedel. Om andelen filler eller andelen vatten var för låg gick inte att påvisa. Men ett 

antagande kan vara att hyttstenens struktur och receptens sammansättning påverkade blandningen 

till den grad att bindemedlet inte räckte till.  

 

Grupp 1 med 100 % hyttsten och tillsatsmedel visade stor variation av sättmått till den grad att det 

inte kunde säkerställas. I grupp 2 med 75 % hyttsten blandat med tillsatsmedel fanns en klar 

förbättring vilket medförde att blandningen blev mer solid men fortfarande med en kraftig 

variation på sättmåttet. Grupp 3 med 50 % hyttsten framgick det genast att det fanns möjligheter 

för att uppfylla en S3. Med längre bearbetning blev blandningen bättre. Någon övre gräns för 

blandningstiden gick inte att säkerställa. Huruvida 1-2 minuters extra blandningstid påverkade 

konsistensen kan förklaras med bland annat formen på hyttstenen (taggig och hög porvolym). 
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Detta kan leda till att separation lättare uppstår mellan den vanliga ballasten (8/16 mm) och 

hyttstenens gjutgrus (0/8 mm). Grupp 4 med 25 % hyttsten fanns tydliga tendenser till att uppfylla 

S3 klassen. Den avgörande faktorn för ej uppfylld S3 klass är troligen bristen på filler. Vid 

bearbetning av provkropparna uppstod komplikationer som t.ex. separation av vatten och ballast. 

Detta kan bero på brist av filler. Vid tillverkning bör en jämn och homogen blandning eftersträvas 

mellan hyttstenens filler och gjutgrusets filler så att inte gjutgruset klumpar sig.  

 

Av proverna framgick det att för tillsatsblandningarna i grupp 1-4 fick bättre egenskaper i både 

färskt som stelnat tillstånd om mängden silika ökades. För samma grupper var blandningen lättare 

att bearbeta om mängden hyttsten låg från 25 % dock under 75 %. Styvheten påverkades även för 

dessa blandningar. Det vill säga att provkuben tar mer belastning innan den får inre 

deformationer.  

 

Efter 28 dagar tempererat vattenbad plockades kuberna upp och torkades av för att driva ut 

ytspänningen.  Referensproverna visade godkända hållfastheter, främst de med tillsatsmedel. 

Undantaget var de med 2,5 % silika där hållfastheten understeg referensprovet C25/30 S3 16. 

Detta beror troligen på att en viss variation uppstår vid tillsats av mycket små mängder silika. 

Vidare sågs att en ökning av mer än 2,5 % silika ger bättre hållfasthet.  Vid provtryckning av 

blandningar innehållandes endast hyttsten blev ytorna oregelbundna och variation uppstod särskilt 

mot provtryckssidorna. Trycksidorna var inte helt plana (något skrovliga) när de placerades i 

tryckpressen. Detta kan medföra att kuben kan tippa något när pressen kommer i kontakt. Detta 

skulle då kunna medföra att om kroppen utsätts för vertikalttryck med någon grads förskjutning, 

kommer provkroppens mindre taggiga ytor att ta upp belastningen, och därigenom sprids inte 

trycket jämt ut i hela provkroppen. Detta kan betyda att hållfastheten inte representeras för 

provkroppens blandning. Frågan är vilken inverkan en plan yta har vid provtryckning. Enlig SS-

EN standarden är ytans planhet avgörande. I detta examensarbete visade de rena 

hyttstensblandningarna utan tillsatsmedel med skrovlig yta en potential att klara av 30 MPa. 

Blandningar med hyttsten under 75 % klarade av kravet för hållfasthet. Här sågs att en mindre 

inblandning av hyttsten gav en jämnare kant och yta. Detta kan förklaras med att andelen 

finmaterial kunnat lägga sig på ett sådant sätt att den flutit ut till kubernas hörn. Det fanns inga 

tecken eller tendenser på att det skulle fattas bindemedel inuti provkropparna. Man skulle kunna 
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tänka sig att hyttsten kräver mer andel finmaterial och vatten jämfört med det traditionella 

naturgruset. Förklaringen kan vara att blandningen med mindre hyttsten suger upp mer vatten 

vilket ger en lägre inre Vct kvot. Där till blir det givet att en högre inblandning av hyttsten suger 

upp en större andel bindemedel och lämnar inget kvar till mellanmassan och övrig ballast. Även 

om kravet på gjutgruskurvans filler ligger på ca 10 % så finns bara ca 3-6 % filler i hyttstenen 

efter krossning. En ökad mängd filler i hyttsten ger kraftigt förbättrade egenskaper på färsk 

betong. Detta uppkommer genom att blandningen blir balanserad, det vill säga att varje 

ballastkorn omsluts av bindemedlet. En inblandning av ca 11-15 % filler skulle ur ett 

konsistensperspektiv vara mycket goda. Tillsatsmedlens inverkan är stor. Vid varje blandning 

inom den givna gjutningsserien ökar silika hållfastheten med ca 10 MPa. Undantaget är 25 % 

hyttsten med tillsatsmedel 2,5 % där en avvikelse fanns från övriga tester inom samma grupp. 

Man kan tänka sig att göra fler antal gjutningsserier. I detta examensarbete gjordes en gjutning på 

10 kuber per gjutningsserie. Även om strävan att uppnå samma förhållanden vid gjutningarna 

fanns så finns det olika faktorer som kan påverka resultatet. Dessa kan vara hur naturfuktigt 

materialet var från början och om blandaren var torr eller fuktig.  

 

De testmetoder som anses vara nödvändiga för att prova hyttstenens expansion efter att den 

brunnit presenteras i bilaga AKR. I detta examensarbete framkom att just denna testmetod bör 

användas för att kontrollera expansionen i betong. Det finns andra testmetoder som är snarlika 

men utförs under andra förhållanden.  

 

Det finns tydliga skillnader mellan hyttstenspriserna vid gjutgrusfraktion och gjutgrus från 

naturtäkter. En av faktorerna som påverkar är naturgrusskatten. Gällande hyttsten finns ett 

utrymme för kostnadseffektivisering där produktionskostnaden skulle bli lägre än om man 

använde naturgrus.  Detta skulle kunna resultera i en kostnadseffektivitet på ca 5-15%  
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6 Slutsatser  

Undersökningens resultat tyder på att det går att ersätta det traditionella gjutgruset i betong med 

hyttsten. Studien visar att hållfastheten i provkropparna är mycket god. Den kemiska 

sammansättningen i hyttsten och testmetoderna visar att det inte förekommer någon expansion till 

den grad som gör att det kan anses vara skadlig för betongkonstruktioner. För att helt säkerställa 

resultaten i detta examensarbete behöver en större studie göras med fler analyser och testmetoder. 

Vidare visade resultaten på stora variationer av sättmått i betong med inblandning av hyttsten. 

Främst beror det på gjutgruskurvans proportionering, troligen bristen på finmaterial. Resultaten 

påvisade även att tillsatser av puzzolaner ökade hållfastheten och tillsats av vattenreducerare 

påverkade arbetbarheten, då vissa prover fick en geléliknande konsistens. Detta kan ses som 

positivt om hållfastheten inte försämras. I detta examensarbete finns dock inga referensprover att 

jämföra med när det gäller vattenreducerare. 
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7 Bilagor 

7.1 0-8 Gjutgrus (Kallax)  

 

  





7.1.1 8-16 Ballast 

 





7.2 0-8 Hyttsten 

 

  





7.3 0-4 Hyttsten 

 





7.4 Sammanställning 

 





7.4.1 Uträkning av värden 

 

Korrigering för flytmedel 

Vctekv  Faktor   Silika 

8 % Besparing 4,385 2,5 % 

8 % Besparing 2,515 5 % 

8 % Besparing 1,788 7,5 % 
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7.5 Analysrapport AKR 
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Referenslista för blandningar och material 

 

 

 

 

Grundrecept Kallax 303 S3 16 mm Omarbetat Recept för Betongblandare 125l 

 

 

Cement  

Byggcement. Standard PK Skövde  STD 

Kvallitet och miljösystem ISO 9002 

Kvallitet och miljösystem ISO 14001 

Portland cement andel Mer än 50 vikt-% 

Tillverkningstyp 0402-CPD101324 

EN standard 197-1 

Kvallitet CEM II/A-II 42,5R 

 

 

Silika  

Elkem Microsilica Norway 

Grade 920-D Densified 

Non combustible Amorphous SIO2 

Cas  N 7631-89-9 

 

  

Material Volym (Kg) 

0-8 40,726 

8-16 36,197 

Cement 14,530 

Vatten 8,547 

Vct 0,588 

Totalt 100 

Material Volym (Kg)  

0-8 953 

8-16 847 

Cement 340 

Vatten 200 

Vct 0,588 

Totalt 2340 
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Flytmedel 

Sikament EVO26 

Flyt HRWR 

EN 934-2 

VUC certifikat nr 701 
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7.6 Rännanalys 2008 
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Analysprotokoll  
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Hyttstenslager 
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7.7 Bild A Separation ballast 

 

Bilden illustrerar bristen på filler, där cementpastan inte omsluter de större ballastkornen. 

 

7.8 Bild B Geléliknande 

 

Bilden visar hur inblandning av flytmedel resulterade i att den blev ”gel/glatt” liknande. 
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7.9 Bild C Optimal hållfasthet vid provtryckning 

 

Bilden illustrerar hur en perfekt provtryckning av testkuben blir när den är korrekt tillverkad. De 

svarta kurvorna visar hur kuben spricker/går sönder under belastning.  

7.10 Bild D Tillverkade provkuber 

 

Bilden visar samtliga kuber efter 28 dagar vattenbad.  
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