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Förord
Detta examensarbete startades i slutet av oktober 2017 och har innefattat möte med
handläggarna, experimentella studier, litteraturstudier och rapportskrivning.
Arbetet har varit jämnfördelad både när det gäller experimentella försök och
rapportskrivning där vi, Alexander och Reazhwan bidragit med 50 % vardera. Experimentella
försök såsom krossning, blandning och gjutning genomfördes vid högskolans laboratorie,
medan alla tryckprov genomfördes vid laboratorie på RISE CBI Betongistitutet i Borås.
Rapportskrivningen ägde rum i högskolans lokaler.
Resultaten som erhölls var acceptabla för att förstå sig på betongens arbetbarhet och
tryckhållfasthet. Dock är det viktigt att poängtera att forskning inom betong är ett stort
område. Det innebär att studier som beskrivs i detta projekt är bara en del av betongläran.
Därför vill vi utmana nästa generations studenter till att fortsätta forska om betong, mer
specifikt bedriva ett vetenskapligt arbete där betong proportioneras med hjälp av 100 %
återvunnen betongballast.
Vi skulle vilja tacka Högskolan i Borås och RISE CBI Betonginstitutet (eng. RISE CBI Swedish
Cement and Concrete Research Institute) för att deras samarbete gav oss möjligheten att
bedriva studier inom återvinning av betong.
Vi vill uttrycka vår tacksamhet till:
Agnes Nagy, Universitetslektor vid Högskolan i Borås
Madumita Sadagopan, Doktorand vid Högskolan i Borås
Katarina Malaga, Prof. och Chef för RISE CBI Betonginstitutet
Alexander Oliva Rivera, Assisterande forskare vid RISE CBI Betonginstitutet
Elisabeth Helsing, Teknologie doktor vid RISE CBI Betonginstitutet
Sist men inte minst vill vi tacka våra familjer för att de hade tålamod under tiden vi bedrev
våra studier!
TACK!

Alexander Pak & Reazhwan Saleh
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Sammanfattning
Detta examensarbete är baserad på experimentella studier. Det handlar om framställning
och utvärdering av Självkompakterande Betong (SKB) med hjälp av återvunnen
krossbetongballast (eng. Recycled Concrete Aggregate, RCA). I studien ersätts naturballasten
i ett betongrecept mot 100 % återvunnen krossbetongballast. Projektet är en del av ett
forskningsprogram som heter RE:Concrete och fokuserar på betongens arbetbarhet och
tryckhållfasthet. Arbetet genomfördes i samarbete mellan Högskolan i Borås och RISE CBI
Betonginstitutet.
Syftet med examensarbetet var att framställa en SKB med 100 % RCA. Vidare skulle gjutna
kuber ge en tryckhållfasthet som motsvarar 40 MPa efter 7 dygn och 60 MPa efter 28 dygn.
Återvinning av byggnadsmaterial är ett hett ämne i dagens samhälle och intresset för det
ökar ständigt. Detta arbete handlar om sluten återvinning i den meningen att det har
erhållits återvunnen krossbetongballast från bärande element för att tillverka
självkompakterande betong för bärande element. Idag finns det en standard i Sverige som
reglerar användning av återvunna byggnadsmaterial i betongtillverkningen. Standarden
behandlar enbart ersättning av grovballast i begränsade proportioner.
Resultaten som har erhållits i arbetet visar att det är möjligt att tillverka en betong för
bärande konstruktioner. Det högsta tryckhållfasthetsvärde som har erhållits vid denna studie
är 56,1 MPa efter 7 dygn med utbredningsmått som uppfyller kraven för
självkompakterande betong, dock hade inte den färska betongen en godtagbar arbetbarhet
till följd av hög dos av superplasticerare. I det sista försöket har det uppnåtts ett
utbredningsmått på 750 mm med god arbetbarhet och en tryckhållfasthet efter 7 dygn på
26,1 MPa. Det sistnämnda ger en självkompakterande betong med en hållfasthetsklass
C20/25.
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Abstract
This project is based on experimental studies. It is about the preparation and evaluation of
self-compacting concrete (SCC) using Recycled Concrete Aggregate (RCA), replacing all
natural aggregate fractions with 100% RCA. This degree project is part of RE:Concrete and
focuses on concrete workability and compressive strength. The work was carried out in
collaboration between the University of Borås and RISE CBI Concrete Institute.
The purpose of the thesis was to produce a SCC with 100% RCA. Furthermore, cast cubes
would give a compressive strength equivalent to 40 MPa after 7 days and 60 MPa after 28
days.
Recycling of building materials is a hot topic in today's society, and interest in it is constantly
increasing. This work is about closed loop recycling in the sense that RCA has been obtained
from supporting elements to make SCC for supporting elements. As of today, there is a
standard in Sweden regulating the use of recycled building materials in concrete production.
The standard only deals with replacement of coarse aggregates in limited proportions.
The results obtained in this work show that it is fully possible to manufacture a concrete for
supporting structures. The highest compressive strength value obtained in this study is 56.1
MPa after 7 days with a slump flow meeting SCC requirements, however, this concrete had
poor workability due to high dose of superplasticizer. In the last experimental casting, a
slump flow of 750 mm has been achieved with good workability and a compressive strength
after 7 days at 26.1 MPa. The latter provides a SCC with a strength class C20 / 25.
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1. Inledning
1.1. Bakgrund
Detta examensarbete är en del av RE:Concrete där fler doktorandprojekt är kopplade och
bedrivs i samarbete mellan Högskolan i Borås och RISE CBI Betonginstitutet i Borås. (Nagy
2017)
Nationellt är rapporten den första som behandlar 100 % ersättning av naturaggregat mot
krossbetongballast (eng. Recycled Conrete Aggregate, RCA) i SKB (Självkompakterande
betong). Sökning av studier har genomförts, dock har inga liknande studier i Sverige hittats
som behandlade proportionering av SKB med 100 % RCA.
Precis som traditionell betong består SKB i grunden av ballast, cement och vatten. I sitt
färska tillstånd ska den kunna flyta ut och klara av tätarmerade och komplexa
formkonstruktioner utan att behöva vibreras, se figur 1.1.1. Skillnaden mellan konventionell
och självkompakterande betong är att den förstnämnda kräver större arbetsinsatser och
vibrering. Följaktligen krävs det större åtgång resurser och maskinell utrustning för
bearbetning av betongen i färskt tillstånd. En annan skillnad i beståndsdelar är att SKB
kräver större mängd finmaterial för att erhålla sin rörlighet i sitt färska tillstånd.

Figur 1.1.1. Utförande av utbredningsmått, 2 s efter avlyftning.

Krossbetongballast är ett fast material och är lämplig för användning i betong, dock krävs det
en undersökning om betongen som bearbetas till krossbetongballast. I projektet användes
100 % RCA som ballast för SKB. Den krossade betongen var selektivt utvald och kom från ett
rivningsprojekt hos AB Bostäder. Återvunnen betong till projektet kommer från ett
skyddsrum i ett flerbostadshus. Skyddsrummet i huset har projekterats med en K400 betong
som idag motsvarar en hållfasthetsklass C32/40.
Enligt Trädgårdh (2015) är RCA likartad i sin karaktär, vilket innebär att variationer i
hållfasthet och beständighet som förekommer i krossbetongballasten är små. Detta gäller
under förutsättning att föräldrabetongen har sitt ursprung från samma ställe. Den har även
en kornform som liknar ballast från krossat berg.
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1.2. Varför krossad betong som ballast?
För att minska miljöbelastningen är det nödvändigt att använda sig av avfallsprodukter
istället för att framställa nytt material från jungfruliga råvaror. Det leder exempelvis till att
viktiga vatteninfiltrationsområden inte förstörs som det gör vid utvinning av naturballast.
Det kan spara både pengar och resurser och vissa moment i produktionen till exempel
sprängning kan undvikas. Vidare leder det till en minskad miljöbelastning, minskad
deponering och nya möjligheter utvecklas för utnyttja avfallet på ett effektivt sätt i en sluten
återvinning, det vill säga använda återvunnen betong för att framställa ny betong. During
(2015) menar att vi människor behöver lära oss att själva bygga energieffektivt och
beständigt med återvunnet material. Därför att om miljöförstöring och resursuttag fortsätter
att öka i den takten som den gör idag, samtidigt som jordens befolkning ökar, kommer det
att leda oss in i en ekologisk kollaps. Det i sin tur tvingar människan att leva under väldigt
knappa förhållande.
Betongavfallet är i de flesta fall lämpligt för sluten återvinning (eng. Closed Loop), som är i
hög grad användbart i lastbärande element i bunden form. Vid en sluten återvinning
återvinns gammal betong som bearbetas till en komponent vid produktion av nybetong. I en
studie från 2014 (Naturvårdsverket 2016) var den genomsnittliga mängden betongavfall i
svensk statistik 670 000 ton återvunnet i fyllnadsmassa och vägbyggande samt 510 000 ton
deponerades. I denna statistik ingår rivet avfall och rester från byggarbetsplatser men
utesluter det betongavfallet från prefabricerade industrin som approximeras till 3–5 % av
tillverkad betong. (Rogers, Fridh, Gram, & Westerholm 2016)
En relativt omfattande mängd av betongelement som felproduceras inom prefabindustrin
går till deponier. Mängden 3-5 % är ungefär densamma för övriga tillverkare inom
branschen. Anledningen kan vara olika, till exempel rester, felproducerade element eller att
det har skett en skada under produktionens gång, etcetera. (ibid.)
1.3. Syfte
Syftet med examensarbetet var att framställa en SKB med 100 % RCA. Vidare skulle gjutna
kuber ge en tryckhållfasthet som motsvarar 40 MPa efter 7 dygn och 60 MPa efter 28 dygn.
Förstudier och laborativa experiment gjordes för att huvudsakligen se hur arbetbarheten och
tryckhållfastheten förändrades med hänsyn till olika receptmodifieringar. Provkropparna
trycktes efter 1, 7, respektive 28 dygn.
Vid återanvändning av selektivt utvald betong krävdes i detta examensarbete genomgång av
följande processer:
•
•
•
•
•

Krossning
Formbearbetning av ballast
Siktning/Gradering
Tillsatsmaterial och tillsatsmedel
Blandning
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•
•
•

Arbetbarhet
Gjutning och härdning
Tryckhållfasthet

Varje process kan påverka betongens egenskaper. Arbetbarhet och tryckhållfasthet. I
ett laboratorie vid Högskolan i Borås provades det om det var möjligt att återvinna gammal
betong i en sluten återvinning.
1.4. Avgränsningar
I arbetet undersöks enbart betongens tryckhållfasthet och arbetbarhet. Vid mätning och
bedömning av arbetbarheten användes endast sättmått och flytsättmått, samt visuell
kontroll.
En annan avgränsning i projektet är avsaknaden av referensbetong. Ingångsparametrar som
har varierats vid blandningar är mängden superplasticerare och vatten.
Ekonomisk lönsamhet behandlas inte i detta arbete, istället har vikten lagts på möjligheter
om sluten återvinning.
Föräldrabetongen som krossades ner gjordes inga studier på till exempel reaktiviteten hos
kvarvarande cement. Däremot har värden för tryckhållfasthet erhållits med hjälp av 4
stycken urborrade kärnor, se tabell 3.1.2.

2. Kunskapsläge
2.1. Självkompakterande betong
SKB har sitt ursprung i Japan i mitten av 1980-talet. SKB utvecklades på grund av bristande
kompetens i arbete med vibrering och betonggjutning hos betongarbetare. Tekniken har
importerats till Sverige av Cement och Betonginstitutet i början av 1990-talet och den första
kompletta SKB konstruktionen var en bro i Sverige som göts i januari 1998, vilken också blev
den första i Europa. (Billberg, Peterson, Westerholm, Esping, & Silfwerbrand 2017)
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Egenskaper och användningsområde för självkompakterande betong
Öberg (2003) studerade att SKB ska enbart under gravitationskraft klara av att flyta ut och
fylla en form utan att behöva vibreras. För det finns det 3 olika konsistensklasser, se tabell
2.1.1.
Tabell 2.1.1. Konsistensklasser för SKB. (Svenska fabriksbetongföreningen 2011)
Klass

Flyttsättmått [mm]

SF 1

550-650

SF 2

660-750

SF 3

760-850

SF = Slump Flow
Den ska med god vidhäftning inkapsla all armering och ingjutningsgods och därtill även ha
kvar sin homogenitet. Dessutom får inte någon typ av separation inträffa och ballasten ska
hålla sig flytande. SKB har förr i tiden även kallats för vibreringsfri betong. Därför kan den
med gott resultat fylla ut tät armerade och komplexa formkonstruktioner.
Vid platsgjutna konstruktioner med SKB skapas gynnsamma arbetsmiljöförhållanden med
tanke på att insatser som vibrering och buller minskar. Dessutom kan det resultera i minskad
resursåtgång vid arbetsutförande.
Öberg (2003) undersökte att i februari 2004 var 5 % av den totala svenska betongvolymen
SKB och år 2012 uppgick det till 7 %. Idag ligger det på 10-15%.
En ut av de största SKB konstruktioner är Burj Khalifa i Dubai där totala volymen uppgick till
330 000 𝑚𝑚3 . (Billberg et al. 2017)
2.2. Användning av återvunnet material i betongtillverkning i Sverige

Flera aktörer uttrycker önskemål om att kunna använda återvunna material i nyproduktion
av byggnader. Detta är ett växande område som kommer att bli större inom en inte så
avlägsen framtid. (Helsing 2015)
Under 2015 utgavs en ny version av SS 137003:2015 som tillsammans med en ny utgåva av
SS-EN 206 rekommenderar och säkerställer kvalité hos RCA. Dessa möjliggör en användning
av grova ballastfraktioner av återvunna betongrester i ny betong. (ibid.)
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Ballaststandarden SS-EN 12620+A1:2008 innefattar klassificeringar som utgör en grund för
gällande rekommendationer för ballast av återvunna material. Dessa rekommendationer
ligger till grund för nya regler i SS 137003:2015. (ibid.)
Beroende på beståndsdelar, densitet och renhet i återvunnet material (betong-, sten-,
tegelmaterial etc.) har det definierats två olika klasser typ A och typ B. I typ A ska 95 %
komma från betong och i typ B ska 70 % komma från sten. Mängden sådant material som får
användas i betongen framgår av tabell 2.2.1. (ibid.)
Tabell 2.2.1. Högsta tillåtna vikt-% av RCA. (Helsing, 2015)

2.3. Ballast, Mikrobruk, Korngradering
Ballast
Ballasten utgör normalt 65–70 % av betongens volym. Därmed får den stor inverkan på
betongens arbetbarhet och hållfasthet. Betongens konsistens och arbetbarhet påverkas
negativt vid ökande ballastvolym. Den ökande volymandelen medför sämre arbetbarhet och
tryckhållfasthet på grund av att pastavolymöverskottet inte är tillräckligt stor. Även
ballastens kornform, gradering, porositet och mineralogiska egenskaper påverkar dess
lämplighet för användning i betong. (Billberg et al. 2017)
Mikrobruk
Mikrobruket utgör en tredjedel av blandningen och mikrobrukets reologi bestämmer
betongens reologi. Det består av filler (0-0,25 mm), cement, eventuella tillsatsmaterial och
vatten. Tillsammans utgör de bindemedel i betongen. En annan väsentlig funktion som
mikrobruket har är att frigöra de större partiklarna från varandra. Ju mer flakiga partiklarna
är, desto större mängd mikrobruk krävs det. För att åstadkomma en önskad arbetbarhet i
betongen, behövs en viss mängd mikrobruk, se figur 2.3.1. (Lagerblad, Westerholm, & Gram
2011). Billberg et al. (2017) nämnde att ökad mängd förbättrar arbetbarheten, men bara till
en viss gräns, vid överstigen gräns ökar vattenbehovet och arbetbarheten blir försämrad.
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Figur 2.3.1. Principiell skiss över partiklar i mikrobruk. (Lagerblad, Westerholm, & Gram 2011)

Arbetbarheten påverkas på grund av både mängden och kvalitén på finmaterialet. Kvalitén
beror på kornform och graderingskurvan.
Korngradering
Det finns olika metoder för att bestämma korngradering, den vanligaste är siktning genom
en hålsikt. Passerande, respektive kvarstannande mängder vägs och på det sättet erhålls vikt
% av den totala vikten.
Hålrum som bildas mellan de enskilda kornen i ballastmaterialet måste helt fyllas med
cementpasta, dessutom måste varje enskilt korn omslutas av cementpasta. Detta är för att
vid härdningsprocessen binda ihop kornen. Mängd cementpasta beror på ballastens
hålrumsvolym och dess sammanlagda yta. Packningsegenskaper och sammanlagda ytan
påverkas vid ändring av gradering. Interaktion mellan ovanstående egenskaper påverkar
betongens konsistens (Lagerblad, Westerholm, & Gram 2011).
2.4. Ballasttyper – Naturgrus, Krossat berg, Krossad betong
Naturgrus
Det finns många olika källor att utvinna naturgrus ifrån. Svensk naturgrus har till största del
avsatts i samband med istiden och kommer framför allt från rullstensåsar, men kan finnas i
andra källor som flodgrus eller deltaavlagringar. Naturgrus är en ändlig resurs och bör
bevaras på grund av dess viktiga roll vid vatteninfiltrationsområdena i Sverige. I sin 0/2
fraktion innehåller den ca 5 vikt % filler. Den lämpar sig bra i betongtillverkning på grund av
dess runda/kubiska kornform och lämpliga graderingskurva. (Gram, Lagerblad, & Bida 2017)
Krossat berg
Berget som krossas och används som ballast i betong behöver vara selektivt utvald med
hänsyn taget till bland annat dess petrografiska beskrivning och mineralinnehåll. Idag finns
det olika tester och metoder för karakterisering av krossballast. I sin 0/2 fraktion innehåller
den ca 10 vikt % filler. Krossballast har en flakig kornform vilket är ogynnsam för färska
betongens arbetbarhet, men kan vara gynnsam för den hårdnade betongens
hållfasthetsegenskaper, figur 2.4.1. (ibid.)
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Figur 2.4.1. SEM-bilder. Naturballast N3 och Krossmaterial K55. Fraktion 0,5-1,0 mm. (Lagerblad, Westerholm, & Gram
2011)

Flakigheten kan påverkas genom att ”kubisera” krossballasten med hjälp av en VSI-kross.
Kubiseringsmetoden är behövlig för att minska cementanvändning i betongen. Enligt
Lagerblad, Westerholm och Gram (2011) har det visat sig att fragment mindre än 0,25 mm
är svåra att kubisera. Detta på grund av att kornen har i princip samma storleksordning som
mineralets kristaller, figur 2.4.2. Glimmerhalten i finmaterialet kan variera från cirka 0-30 %.
Glimmerfattiga bergarter lämpar sig bäst för betongtillverkning.

Figur 2.4.2. SEM-bilder. Naturballast N3 och krossballast K41. Fraktion 0,125–0,25 mm. (Lagerblad, Westerholm, & Gram
2011)

Krossballast som produkt är inte enhetlig och har många variabler som styr kvalitén. Därför
krävs det ett antal omfattande analyser som visar ballastens egenskaper och användbarhet i
betongtillverkning. Krossballast är en industriell produkt och det möjliggör en produktion
med jämn kvalité om råvaran är enhetlig. (ibid.)
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Krossbetongballast
Återvunnen betong som krossas till ballast fås från rivningsavfall eller spillbetong hos prefab
tillverkare. Krossbetongballast (eng. Recycled Concrete Aggregate) är likartad i sin karaktär
det vill säga små variationer i vct och hållfasthet förekommer (Trägårdh 2015). I sin kornform
är den väldigt lik ballast från krossat berg. Därför kan RCA med sina egenskaper nyttjas med
fördel i en sluten avfallsåtervinning som i sin tur leder till en ny betongframställning.
Betongen som tillverkas med återvunnet ballast kallas RAC (eng. Recycled Aggregate
Concrete). (Sadagopan, Malaga, & Nagy 2017) Tidigare studier Korovkin, Shesternin och
Eroshkina (2015) förevisar att SKB kan vara den mest lämpliga betongen vid användning av
100 % RCA, därför att den kräver större del av finmaterial i sin proportionering. Det är
naturligt att det frigörs en stor andel finmaterial vid tillverkning (krossningsprocess) av
krossbetongballast, eftersom härdat cementpasta som omger det ursprungliga
naturaggregatet i RCA har lägre hållfasthet och lossnar enklare. Det är möjligt att få en SKB
med en tryckhållfasthet på cirka 50 MPa efter 28 dygn och om betongen får härda i 1 år
under gynnsamma förhållanden kan tryckhållfastheten komma upp till ett värde av 70 MPa.
Enligt Tung-Chai, Yuxuan och Senthil (2017) förekommer i RAC två gränsövergångszoner
(eng. Interfacial Trasition Zone, ITZ) varav ena av dem är den gamla ITZ som finns i RCA korn,
medan den nya ITZ bildas vid hydratationsprocessen, se figur 2.4.3.

Figur 2.4.3. Principiell skiss över RCA i RAC. (Tung-Chai, Yuxuan, & K. Senthil, 2017)

Cementets porositet leder till en reduktion av dem mekaniska egenskaperna. Det är känt
bland sakkunniga att de mekaniska egenskaper och beständighetsegenskaper beror
huvudsakligen på den mikrostrukturella utvecklingen. Förekomsten av den gamla ITZ och en
svag mikrostruktur orsakar inte bara en svag mekanisk styrka utan resulterar också i en
ökning av betongpermeabiliteten.
Tidigare studier (Gusev & Zagurskij 1988) visar att det är möjligt att förbättra egenskaperna
hos krossbetongballasten genom att använda sig av en kulkvarn med stålkulor, figur 2.4.4.
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Figur 2.4.4. Kulkvarn med stålkulor. (Prostroymat 2018)

RCA bearbetning möjliggör avsevärd förbättring av de viktigaste tekniska egenskaperna.
Effekten av RCA bearbetning är förstörelsen av svaga korn av krossad sten eller avlägsnandet
av cementrester, vilket leder till en förbättring av betongens tekniska egenskaper genom
förbättring av kontaktzonens kvalitét. Med mekaniska metoder för RCA bearbetning av
krossad betong avses självkrossning med omrörning av krossad sten i
blandningsanläggningar eller bearbetning i kulkvarnar med stålkulor. Enligt Gusev och
Zagurskij (1988) kan de bästa resultaten uppnås vid tumling av lågtemperaturbränd RCA i en
kulkvarn med stålkulor. I deras fall erhölls RCA, vilken är praktiskt taget fri från härdat
cementpasta och densitet är nära den hos det ursprungliga aggregatet.
Enligt Korovkin, Shesternin och Eroshkina (2015) sjunker tryckhållfastheten i SKB vid
ersättning av naturaggregat mot 100 % RCA med cirka 8-10 %. Trots detta är användning av
sådan betong tillämpbar i de flesta moderna konstruktioner.
Finballast < 4 mm
Finballasten anses ha stor inverkan på den färska betongens arbetbarhet, där fraktionerna
som har störst inverkan ligger mellan 0,125–2 mm. Förutom den större specifika ytan utgör
den också en större volymandel av finballasten. Olämplig kornform och avvikande gradering
kan ge en betong med ett stort vattenbehov och hög viskositet. (Billberg et al. 2017)
Grov ballast > 4 mm
Andelen grov ballast påverkar arbetbarheten, högre andel grov ballast ger lösare konsistens
hos den färska betongen. Beroende på att specifika arean blir mindre resulterar det i
förbättrad packning. Däremot leder för hög stenhalt till sämre arbetbarhet. Önskad
kornform hos grovballast ska vara kubisk/rund. (ibid.)
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3. Litteraturstudier och experimentellt arbete
Betongens egenskaper påverkas beroende på dosering av ingående ingredienser och
blandningsordning. Vid ersättning av naturballast mot 100 % RCA studeras i denna rapport
om det går att få fram en SKB med önskade egenskaper, mer specifikt arbetbarhet och i det
hårdnade tillståndet tryckhållfasthet. I projektet har försökens omfattning varit begränsade,
därför har det fokuserats på blandningsordning, blandningstider, dosering av vatten och
superplasticerare.
De mekaniska och fysikaliska egenskaperna påverkas, beroende på blandningsordning eller
ersättning av naturballast mot RCA. Metodiken i detta examensarbete består dels av
förstudier av material kopplat till omfattande litteraturstudier och av praktiska
experimentella studier. Detta för att slutligen kunna erhålla en SKB med önskat
utbredningsmått vid sättmåttprov och eftersträvad tryckhållfasthet.
För att utföra så många försök som möjligt och därmed förstå sig bättre på egenskaper som
arbetbarhet och tryckhållfasthet utfördes 5 av 8 gjutningar i mindre skala. Vilket ledde till
avvikelser från det standardiserade sättmåttprovet.
Nedan beskrivna processer (kapitel 3.1. ”Krossning” och 3.2. ”Mekanisk bearbetning av
krossbetongballast”) gjordes för att framställa följande RCA fraktioner:
• 0-2
• 2-8
• 8-16
Dessa fraktioner användes i betongreceptet enligt tabell 3.1.
Tabell 3.1. Grundrecept SKB.
Grundrecept SKB [kg/m3]
RCA 0-2 mm
RCA 2-8 mm
RCA 8-16 mm
Skövde Bygg Cement
vct
Limus 25 – Limestone filler
Sika Viscocrete 1030 superplasticizer. 1,3
% av cementmängd.
Vattenmängd
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645 kg
323 kg
645 kg
380 kg
0,45
180 kg
4,9 kg
171 kg

3.1. Krossning
Det mest förekommande tillvägagångsätt för framställning av bergkrossballast på industriell
nivå är krossning i en käftkross, se figur 3.1.1. Tekniken kan tillämpas för framställning av
krossbetongballast. I en käftkross driver motor en krossplatta som arbetar mot en
fastsittande platta. Gapet mellan plattorna kan justeras för att få önskad storlek på
fraktionen. (Johansson 2011)

Figur 3.1.1. Käftkross. (Johansson 2011)

Krossning av återvunnen betong genomfördes på laboratoriet vid Högskolan i Borås.
Materialet som krossades var rivningsavfall och kom från en av AB Bostäders fastigheter, se
figur 3.1.2.

Figur 3.1.2. Rivningsavfall från ett skyddsrum. Rivningsprojekt ABB. Nettovikt ca 75kg.
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Krossning begränsades till 3 tillfällen och mängden material som krossades vid varje tillfälle
uppgick till cirka 75 kg, se tabell 3.1.1.
Tabell 3.1.1. Krossning.
Krossning

Vikt [kg]

Försök 1

76

Försök 2

78

Försök 3

75

Kommentar
Materialet förvarades
utomhus innan krossning.
Antal dagar okänt. Ej
tumlad. Fukthalt okänt.
Förvarades torrt och
inomhus i 11 dagar innan
krossning. Ej tumlad.
Fukthalt okänt.
Förvarades torrt och
inomhus i 44 dagar innan
krossning. Tumlad.
Fukthalt okänt.

Kort innan första krossningsförsöket förvarades materialet utomhus i okänt antal dagar. I
övriga fall hade materialet förvarats i torr inomhusmiljö. Inga mätningar på fuktnivåer hos
materialet gjordes innan krossning. Materialet krossades i en käftkross, se figur 3.1.3.
Käftkrossens gap justerades till 16 mm. Hastigheten för motor i käftkrossen kunde inte
justeras.

Figur 3.1.3. Käftkross.

Informationen som har erhållits gällande föräldrabetongen var att innan skyddsrummen revs
ner hade 4 kärnor borrats ur, vars parametrar presenteras i tabell 3.1.2. Föräldrabetongens
hållfasthetsklass motsvarade K400, vilket idag motsvarar cirka en C32/40.

- 12 -

Tabell 3.1.2. Värde för föräldrabetong.
Cylinder
1
2
3
4

Tryckhållfasthet [MPa]
89,7
77,8
84,9
97,2

Vikt [g]
1105
1101
1111
1100

Längd [mm]
141,3
141,5
142,1
141,3

Diameter [mm]
65,7
65,7
65,7
65,7

På grund av ringa mängd 0-2 fraktion per krossningstillfälle, krossades 2-8 fraktionen om i en
mindre käftkross, se figur 3.1.4. Materialet siktades om till 0-2 fraktion. Efter avslutad
siktning blandades resterande material som inte hade passerat 2 mm sikt ihop med
fraktionen 2-8.

Figur 3.1.4. Käftkross. Gapet 1,5 mm. Hastighet 550 rpm.

Gapet i den justerades till 1,5 mm och hastigheten ställdes på 550 rpm, eftersom ballasten
kändes mer lämplig i sin kornform vid dessa inställningar. Detta förfarande implementerades
för samtliga krossningsförsök.
3.2. Mekanisk bearbetning av krossbetongballast
RCA som erhålls vid användning av en käftkross har flisig/flakig kornform, se figur 3.2.1.
Genom mekanisk bearbetning kan en mer gynnsam kornform hos RCA åstadkommas, denna
är en viktig egenskap hos ballasten som beaktas vid betongproportionering med hänsyn till
arbetbarheten. Ett enkelt exempel på mekanisk bearbetning är att använda sig av repetitiv
krossning eller tumling i en trumma. (Gusev & Zagurskij 1988)
Kornformen hos ballasten är en viktig parameter, då den kan leda till bland annat minskad
cementanvändning vid betongproportionering. Arbetbarheten hos den färska betongen
påverkas positivt vid kubisk kornform.
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Figur 3.2.1. Exempel på kornets utseende.
(Johansson 2011)

För att bearbeta kornformen hos RCA, genomfördes en tumling av ballast i en
betongblandare i avsaknad av en torrtumlare, se figur 3.2.2. Varken ballastens stänglighet
eller flisighet beräknades i arbetet, eftersom dessa ligger utanför arbetets gränser. Ballasten
tumlades endast vid ett tillfälle. I övriga fall hade inte RCA bearbetats efter
krossningsproceduren.
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Figur 3.2.2. Betongblandare

Blandaren ställdes på defaulthastighet och tumlingen pågick i 30 min i torrt tillstånd.
Tumlingen resulterade i att mängden finmaterial ökade, se figur 3.2.3. Genom att känna på
enskilda korn för hand, kunde det observeras att kanterna på den tumlade ballasten inte var
lika flisiga som innan behandlingen. Vidare siktades materialet till fraktionerna 0-2, 2-8
respektive 8-16.

Figur 3.2.3. Till vänster otumlad. Till höger tumlad. Tumlingstid 30 min. Ballasten som har tumlats är mer kubisk I sin form.

3.3. Siktning och gradering
Graderingskurva och kornstorleksfördelning är ballastegenskaper och har stor betydelse för
betongens sammansättning. Dessa egenskaper påverkar färska betongens egenskaper som
arbetbarhet och stabilitet och som i andra hand påverkar den hårdnade betongens
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egenskaper (Johansson 1994). Kornstorleksgränser, tabell 3.3.1, för ballastmaterial kan visas
med exempel i en graderingskurva, figur 3.3.1.
Tabell 3.3.1 Kornstorleksgränser för ballastmaterial. *I praktiken sätts ofta gränsen vid 8
mm. (Johansson 1994)
Beteckning

Kornstorlek [mm]

Sten

> 4*

Fingrus

≤8

Sand

≤4

Filler

≤ 0,125

Figur 3.3.1. a) En kontinuerlig graderingskurva. b) En graderingskurva med partikelsprång. (Johansson 1994)

Enligt Johansson (1994) är en kontinuerlig graderingskurva med alla kornstorlekar
rekommenderad, dock är den inte nödvändig. Ibland kan användning av ballast med
partikelsprång vara mer lämplig än ballast som representeras av en kontinuerlig
graderingskurva. Det innebär att korn mellan vissa kornstorlekar saknas eller är eliminerade,
figur 3.3.1.
Graderingskurva bestäms genom uppsiktning av en uppvägd mängd torrt material på en
serie standardsiktar som gradvis minskar i maskvidd. Genom uppvägning och beräkning av
totalt passerande mängder på varje sikt erhålls graderingskurvan, uttryckt i vikt-%. (Burström
2007)
Betongens egenskaper varierar med förändringar i ballastens gradering. Förändringarna kan
begränsas genom uppdelning av ballast i flera fraktioner som sedan sätts ihop till en önskad
graderingskurva. (Johansson 1994)
”Det är tekniskt möjligt att uppfylla praktiskt taget vilka krav som helst
beträffande siktkurvans utseende och graderingens jämnhet. Ekonomiskt lönar
det sig inte att driva sorteringen alltför långt.”
(Johansson 1994, s. 76)
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Finmaterialhalten i en SKB är större än hos vanlig betong, detta beror på att SKB måste ha
bättre rörlighet för att kunna flyta. Därför tillsätts filler i en SKB men även ballastens
finmaterialhalt har betydelse för egenskaper som arbetbarhet och vattenseparation.
(Billberg et al. 2017)

Ballast siktades med hjälp av grovsiktar, figur 3.3.2, där fraktionerna delades upp till 0-2, 2-8
och 8-16.

Figur 3.3.2. Grovsikt 8 mm.

Graderingskurva för RCA erhölls enligt SS EN 933–1:2012 och med hjälp av en siktapparat, se
figur 3.3.3. Standarden reglerar inte inställningar för amplituden vid beräkning av en
graderingskurva.
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Figur 3.3.3. Siktapparat.

3.4. Vattenabsorption
I de högre hållfasthetsklasserna kan det förloras 10-15 % av hållfastheten hos den hårdnade
betongen, vid en ökning på 1 % av fukthalten i fingruset. För de flesta ballastmaterialen i
Sverige är vattenabsorbtionen försumbar. (Gram, Lagerblad, & Bida 2017) På grund av
cementpastan runtom ballastkornen blir RCA mer poröst än naturgrus. Analogt med
lättballast måste hänsyn tas till vattenabsorptionsförmågan hos RCA. Det leder till att extra
vattenmängd för absorption är nödvändig vid proportionering av RAC. Mängden som
motsvarar extra vatten tas fram experimentellt och den beaktas inte vid beräkning av vct.
(Gram, Vogt, & Westerholm 2017)
I detta arbete har det valts att använda sig av värden mellan 7,16–16 %. Dessa värden har
erhållits från ett annat projekt kopplat till forskningsprogrammet Re:Concrete. Ovanstående
värden på vattenabsorption visar att spridningen är stor för RCA, framför allt på fina
fraktioner.
3.5. Tillsatsmaterial och tillsatsmedel
Ett av dem vanligaste tillsatsmaterialen är kalkstensfiller och den klassas som ballastfiller
enligt SS-EN 12620. Den ska inneha en finhet där 70-100 % passerar en 0,063 mm sikt.
Kalkstensfiller är främst tillämpbar i SKB proportionering på grund av att den ger ett bidrag
till ökning av cementpasta som omger ballasten. Det är ett nära inert tillsatsmaterial men
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det finns undersökningar som visar att det ger ett visst bidrag till hydratationen (Löfgren &
Fagerlund 2017).
En annan komponent i betongen är superplasticerare som är den tredje generationens
flyttillsatsmedel. Dess roll är vattenreduktion och öppethållande för att transport och
gjutning/bearbetning av ytan ska kunna ske. För en SKB är superplasticerare nödvändig för
att bibehålla ett lågt vct i betongen och därmed uppnå ett högt värde för tryckhållfasthet.
(Löfgren , Johansson , Byfors, & Hansson 2017)
Superplasticerare som användes i detta arbete var Sika Viscocrete 1030 produkten har kort
öppethållandetid. Initialmängd av superplasticerare har enligt grundreceptet varit 1,3 % av
cementvikt förblandat med blandningsvatten, men för att uppnå ett önskat utbredningsmått
har superplasticerare efterdoserats.
3.6. Blandning och gjutning
Billberg (1999) menar att vid proportionering och blandning av SKB är det viktigt att beakta
flytbarhet, stabilitet och porositet. Det innebär att en färsk SKB måste kunna behålla sina
egenskaper under transporttiden. Betongtillverkaren bär alltid ansvaret för att ha kunskap
om hur betongegenskaperna förändras beroende på väderlek exempelvis kalla vintrar eller
varma somrar. Detta för att säkerställa rätt kvalité vid leverans.
Egenskaper som beaktades i arbete kopplat till blandning och gjutning var framför allt
flytbarhet och stabilitet.
Samtliga provkroppar göts på labbet vid Högskolan i Borås, se figur 3.6.1.

Figur 3.6.1.Gjutningsformar. Till vänster 300 mm cylinder. I mitten 150 mm kub. Till höger 100 mm kub.

Grundreceptet, tabell 3.6.1, som användes i detta examensarbete kom från Re:Concrete som
i sin tur var ett modifierat recept som brukades av RISE CBI Betonginstitutet.
Tabell 3.6.1. Grundrecept SKB. 100 % RCA. (Re:Concrete 2017)
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Grundrecept SKB [kg/m3]
100 % RCA

RCA 0-2 mm
RCA 2-8 mm
RCA 8-16 mm
Skövde Bygg Cement
vct
Limus 25 –Limestone filler
Sika Viscocrete 1030 superplasticizer. 1,3
% av cementmängd.
Vattenmängd

645 kg
323 kg
645 kg
380 kg
0,45
180 kg
4,9 kg
171 kg

I detta examensarbete har det totalt genomförts 8 gjutningar, varav 7 av dem blandades i en
liten blandare, se figur 3.6.2. Den sista gjutningen blandades i en större blandare, figur 3.2.2.
s.14. Varje gjutningstillfälle var tänkbar referens för nästkommande gjutning. Ändringar i
receptet baserades på resultaten från föregående gjutningar.

Figur 3.6.2. Betongblandare.

3.7. Arbetbarhet
Enligt Billberg et al. (2017) är arbetbarheten hos den färska betongen är synonymt med dess
gjutbarhet. Det beskrivs av ett antal olika väsentliga egenskaper som komprimerbarhet,
mobilitet och stabilitet. Komprimerbarhet kan beskrivas som den lätthet den färska
betongen kompakteras och hur lätt luftfickor arbetas ut ur den färska betongen. Mobilitet är
betongens förmåga att fylla ut former och omsluta armering. Att den färska betongen håller
sig homogen under blandning, transport och gjutning beskrivs med dess stabilitet.
Egenskaperna kan undersökas med förenklade metoder som sättmått, flytsättmått,
utbredningsmått och omformningstal. Då arbetbarheten för en betong varierar beroende på
vilken produktionsmetod som används, är det en subjektiv bedömning och inte bara
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betongens konsistens, som avgör den. I denna rapport har arbetbarheten speglat sig dels i
ett högt värde på flytsättmått och sättmått och dels i att den färska betongens konsistens
inte ha varit för plastisk då den hanterades. En definition för arbetbarheten kan lyda:
"Den lätthet varmed den färska betongen kan komprimeras och fås att fylla ut
formar och omsluta armeringsstänger samt dess förmåga att förbli homogen
under blandning, transport och gjutning."
(Billberg, Peterson, Westerholm, Esping, & Silfwerbrand 2017, s. 235)
Väsentligt inverkande faktorer på arbetbarheten hos den färska betongen som har
behandlats i arbetet var:
•
•
•
•

Vattenhalt
Ballastens kornstorleksfördelning
Ballastens kornform
Tillsatsmedel

Vattenhalten är den mest påverkande faktorn på den färska betongens arbetbarhet, se figur
3.7.1.

Figur 3.7.1. Sättmåttets beroende av vattenhalten vid konstant cementhalt. Varje kurva en cementhalt och en gradering hos
ballasten. (Billberg et al. 2017, s. 238)

Hög vattenhalt har emellertid försämrande effekt på den hårdnade betongens beständighet
och hållfasthet. (ibid.)
I denna rapport har vattenhalt, tillsatsmedel och ballastens kornform ändrats för att påverka
den färska betongens arbetsbarhet. Arbetbarheten är även viktig för arbetsmiljön. En
lättflytlig betong medför minskad eller att ingen vibrering krävs för att kompaktera
betongen. Detta i sin tur medför att risken för vibration-, buller- och ergonomiskador
minskar.
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3.8. Tryckhållfasthet
Tryckhållfasthet är den mest testade egenskapen hos betongen. Testet utförs efter 28 dygn
då betongen har uppnått sin normaltidsålder. Dock kan längden på normaltidsåldern variera
på grund av inblandning av tillsatsmaterial. Övriga hållfasthetsegenskaper som drag-, böjoch spräckhållfasthet går att uppskatta med hjälp av empiriska samband. (Nilsson &
Lundgren 2012) Hållfasthetstillväxten ökar vid härdning i vatten, däremot kan uttorkning
fördröja tillväxten. Provningsutrustning och belastningshastighet påverkar den uppmätta
brotthållfastheten. Faktorer som provkroppens storlek, form, temperatur och fukttillstånd
vid utförande är också påverkande och kan ge olika resultat vid ändring av dem.
Provkroppen belastas enaxiellt vid konstant pålastningshastighet tills provkroppen brister.
Den högsta lasten provkroppen kan bära före brott kallas brottlasten. Vidare beräknas ett
värde på tryckhållfasthet. (Möller, Petersons & Elfgren 1994)
I Sverige anges tryckhållfasthet i regel som kubhållfasthet. Kuber har en sidlängd på 150 mm.
I annat fall kan cylinderhållfasthet bestämmas genom att prova cylindrar med diameter på
150 mm och höjd på 300 mm. Tryckhållfastheten vid provning av en cylinder ger ett värde
motsvarande 80-90 % av kubhållfastheten. Dessa cylindervärden används sedan vid
dimensionering av betongelement. (Burström 2007)
Samtliga provkroppar trycktes på CBI efter 1, 7 och respektive 28 dygn, se figur 3.8.1.

Figur 3.8.1. Tryckhållfasthetsmätning. CBI.

Relativa fuktigheten i provningslokalen, fuktigheten i provkropparna och temperatur
beaktades inte vid utförande, eftersom de var vattenlagrade och försöken utfördes i
laboratorie förhållande. Detta är för att enklare kunna identifiera vad som påverkade
tryckhållfastheten vid ändringar i receptet. Däremot hade alla provkroppar lagrats på
Högskolan i Borås i ett vattenbad, figur 3.8.2, fram till dagen de skulle provtryckas.
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Figur 3.8.2. Vattenbad.

4. Resultatanalys
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fcc 28dagar [MPa]

fcc 7 dagar [MPa]

fcc 1 dag [MPa]

0

300 mm cylinder

Efter dosering SP, totalt
% av cementvikt

0

150 mm kub

Superplacticerare % av
cementvikt

0

100 mm kub

Förblandningstid av
extra vatten i RCA [tim]

16

Utbredningsmått [mm]

Extra vatten för
absorbtion % av RCA

7

Arbetbarhet

Volym [l]

1

Blandningstid [min]

Gjutning

Otumlad
Graderingskurva 1

Mekanisk bearbetning av
RCA

Ballast > Limestone filler
> Cement >
Blandningsvatten ihop
med SP

Blandningsordning

I tabell 4.1 presenteras resultat för samtliga gjutningsförsök. På grund av tidsbrist har det
gjorts 1-2 förändringar i grundreceptet per gjutningsförsök. Det ansågs dock att dessa
förändringar i grundreceptet per gjutning var acceptabla, för att analysera trovärdiga
resultat.
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Tabell 4.1. Resultattabell för samtliga gjutningar. vct 0,45.

Blandningsordningen för 6 första gjutningar var enligt följande:
1.
2.
3.
4.

Samtliga RCA fraktioner (0-2, 2-8, 8-16)
Limus 25 – Limestone filler
Cement
Vatten förblandat med initialmängd superplasticerare motsvarande 1,3 % av
cementvikt

Blandningsordningen ändrades för att kunna följa om cementet kunde vidhäfta bättre vid
ballastkornen och om det kunde bidra till en bättre arbetbarhet samt en hållfasthetstillväxt.
Blandningsordning för gjutningar 7 och 8 var enligt följande:
1.
2.
3.
4.

Samtliga RCA fraktioner (0-2, 2-8, 8-16)
Cement
Limus 25 – Limestone filler
Vatten förblandat med initialmängd superplasticerare motsvarande 1,3 % av
cementvikt

Ovan beskrivna ordningar går inte in på detaljer för varje gjutningstillfälle. Dessa presenteras
för att tydliggöra en generell skillnad mellan gjutningar. Nedan beskrivs varje
gjutningstillfälle i detalj.
På grund av mekanisk bearbetning av RCA erhölls i arbete två olika graderingskurvor och
båda två tillämpades. Graderingskurva 1 representerar otumlad RCA, medan
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graderingskurva 2 representerar tumlad RCA. Inga väsentliga skillnader mellan
graderingskurvor finns förutom att i graderingskurva 1 ligger fraktionerna 0-0,25 utanför
övre envelopen, figur 4.1.1, medan graderingskurva 2, figur 4.1.2, ligger på gränsen.
Fraktionerna 4-16 ligger något utanför för båda kurvor. Trots dessa skiljaktigheter ligger
stora delar av graderingskurvor 1 och 2 mellan gränskurvor.
4.1. Graderingskurva 1
Genom att analysera graderingskurva 1, figur 4.1.1, kan det avläsas att finmaterialhalten
ligger utanför övre envelopen. Detta kan dock bero på att vid graderingen i siktapparaten,
figur 3.3.2, ställdes amplituden på 10. Det kan ha bidragit till att mer omgivande härdat
cementpasta frigjordes på grund av kraftiga vibrationer. I och med detta kan den erhållna
graderingskurvan vara något avvikande i sin representation av den givna RCA.
Graderingskurva 1 ansågs vara lämplig för att gå vidare med blandningsproceduren.

Figur 4.1.1. Graderingskurva 1. Otumlad ballast.

Graderingskurva 1 ligger till grund för 7 första gjutningar, se tabell 4.1. I samtliga fall har det
använts samma grundrecept, se tabell 3.6.1, dock för varje gjutning ändrades 1-2
parametrar, till exempel mängd blandningsvatten, mängd superplasticerare och
blandningsordning.
4.2. Graderingskurva 2
Innan beräkning av graderingskurva 2, figur 4.2.1, tumlades RCA i 30 minuter i en
betongblandare, varefter tumlat ballast siktades genom grovsiktar till fraktionerna 0-2, 2-8
och 8-16.
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Figur 4.2.1. Graderingskurva 2. Tumlad ballast.

Det bestämdes att amplituden i siktapparaten skulle sänkas till nivå 6, se figur 3.3.2.
Graderingskurva 2 bekräftar antagandet om att sänkning av amplituden i siktapparaten
lösgör en mindre halt finmaterial i ballasten. Detta är på grund av vibrationerna minskar.
Således representerar graderingskurva 2 en mer verklig bild av given RCA. Graderingskurva 2
ansågs vara lämplig och ligger till grund för gjutning 8, se tabell 4.1.
4.3. Resultat från gjutning 1
Följande förutsättningar ligger till grund för detta försök:
•
•
•
•
•
•

Volym (7 liter)
Extra vatten motsvarande 16 % av RCA vikt
Ingen förblandning av extra vatten
Ingen initial andel av SP
Ingen efterdosering av SP
Blandningstid 15 min

Blandningen proportionerades enligt recept i tabell 4.3.1.
Tabell 4.3.1.
Material

0/2
2/8
8/16
Cement
Limus 25 – Limestone filler
Superplasticerare
Blandningsvatten
Extra absorptionsvatten

Mängd [kg]

4,516
2,258
4,516
2,66
3,071
0
1,197
1,806 (motsvarande 16 % av RCA vikt)
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På mindre än 2 sekunder erhölls ett utbredningsmått på 610 mm, se figur 4.3.1. Det ansågs
att arbetbarheten var bra hos den färska betongen. Utbredningsmått motsvarar
konsistensklass SF1.
Ingen separation observerades.

Figur 4.3.1. Gjutning 1. Utbredningsmått 610 mm. Tid <2sek.

Efter 7 dygn erhölls en tryckhållfasthet för 2 stycken 100 mm kuber på 16,8 respektive 18,3
MPa och en skrymdensitet på 2,29 g/cm3 hos båda kuber. Hållfasthetsvärdena ligger långt
ifrån de ställda kraven på 40 MPa efter 7 dygn. Detta beror på alldeles för stor mängd extra
vatten motsvarande 16 % för vattenabsorption. Värdet för vattenabsorption har erhållits
från ett annat projekt kopplat till RE:Concrete som också arbetar med RCA. Det är således
möjligt att tillverka en RAC utan flytmedel som har flyt egenskaper motsvarande en SKB,
däremot leder det till en väsentlig förlust av tryckhållfasthet på grund av för stor mängd
vatten gentemot cementmängden.
4.4. Resultat från gjutning 2
Följande förutsättningar ligger till grund för detta försök:
•
•
•
•
•
•

Volym (7 liter)
Extra vatten motsvarande 0 % av RCA vikt
Ingen förblandning av extra vatten
Initial andel av SP motsvarande 1,3 % av cementvikt, förblandat med vatten
Efterdosering av SP till totalt 9,3 % av cementvikt
Blandningstid 15 – 20 min

Blandningen proportionerades enligt recept i tabell 4.4.1.
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Tabell 4.4.1.
Material

0/2
2/8
8/16
Cement
Limus 25 – Limestone filler
Superplasticerare
Blandningsvatten
Extra absorptionsvatten

4,516
2,258
4,516
2,66
3,071
0,249
1,197
0

Mängd [kg]

I detta försök har utgångsläge för superplasticerare varit 1,3 % av cementvikt, det gav ett
icke tillfredställande resultat för flytsättmått, se figur 4.4.1.

Figur 3.4.1. Flytsättmått. 1,3 % flytmedel av cementvikt.

Vidare efterdoserades superplasticerare tills visuella observationer visade att konsistensen
blev så pass flyktig att det gjordes ett flytsättmått till, se figur 4.4.2. Resultatet för
utbredningsmått blev 630 mm och tiden det tog var cirka 3-4 sekunder. Arbetbarheten
upplevdes inte som acceptabel på grund av att konsistensen hos den färska betongen var
viskös.
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Figur 4.4.2. Utbredningsmått 630 mm. Totalt 9,3 % flytmedel av cementvikt.

Efter 7 dygn erhölls ett tryckhållfasthetsvärde på 56,1 MPa och en densitet hos provkroppen
på 2,33 g/cm3. Således finns det anledning att anta att betongen som proportioneras med
100 % RCA kräver extra tillskott av vatten motsvarande vattenabsorption eller någon annan
faktor och att RCA är lämplig för tillverkning av betong i bärande konstruktioner med hänsyn
tagen till tryckhållfasthet. Dock krävs det en procedur för att erhålla ett värde för
vattenabsorption hos den givna RCA, vilket har varit en avgränsning i detta examensarbete.
4.5. Resultat från gjutning 3
Följande förutsättningar ligger till grund för detta försök:
•
•
•
•
•
•

Volym (2 liter)
Extra vatten motsvarande 6,3 % av RCA vikt
Ingen förblandning av extra vatten
Initial andel av SP motsvarande 1,3 % av cementvikt, förblandat med vatten
Ingen efterdosering av SP
Blandningstid 8-10 min

Blandningen proportionerades enligt recept i tabell 4.5.1.
Tabell 4.5.1.
0/2
2/8
8/16
Cement

Material

1,29
0,645
1,29
0,76
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Mängd [kg]

Limus 25 – Limestone filler
Superplasticerare
Blandningsvatten
Extra absorptionsvatten

0,36
0,01
0,335
0,208 (motsvarande 6,3 % av RCA vikt)

Vid denna gjutning hade vi en blandningsmängd på 2 liter som motsvarar 2 stycken 100 mm
kuber. Av denna anledning gjordes flytsättmått på en mindre mängd betong, därmed avvek
provning från standarden.
På grund av begränsad tid ändrades mängden betongblandning. Därmed avvek
sättmåttprovet från standarden, se figur 4.5.1.

Figur 4.5.1. Avvikande sättmåttprov från standarden. 7,16 % extra vatten. 1,3 % superplasticerare.

Flytegenskaperna i denna blandning var inte acceptabla med hänsyn tagen till SKB, däremot
kändes konsistensen bra när den färska betongblandningen hanterades. Det resulterade i ett
tryckhållfasthetsvärde på 34,5 respektive 34,8 MPa efter 7 dygn och motsvarade
förväntningar om att dessa skulle ligga på värden mellan gjutning 1 och gjutning 2, tabell 4.1.
Det visade att avvikelsen från standarden för mätning av arbetbarheten inte var olämplig i
förstudiens syfte.
4.6. Resultat från gjutning 4
Följande förutsättningar ligger till grund för detta försök:
•
•
•
•
•
•

Volym (2 liter)
Extra vatten motsvarande 3,17 % av RCA vikt
Ingen förblandning av extra vatten
Initial andel av SP motsvarande 1,3 % av cementvikt, förblandat med vatten
Efterdosering av SP till totalt 2,3 % av cementvikt
Blandningstid 8-10 min

Blandningen proportionerades enligt recept i tabell 4.6.1.
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Tabell 4.6.1.
Material

Mängd [kg]

0/2
1,29
2/8
0,645
8/16
1,29
Cement
0,76
Limus 25 – Limestone filler
0,36
Superplasticerare
0,01
Blandningsvatten
0,335
Extra absorptionsvatten
0,102 (motsvarande 6,3 % av RCA vikt)
Vid inblandning av vatten ihop med superplasticerare observerades det att konsistensen och
flytegenskaperna hos blandningen var bra nog, men konsistensen var något viskös. Därför
bestämdes det att inte tillsätta allt blandningsvatten och 15,4 % av det blandades inte i, figur
4.6.1. Den mängd blandningsvattnet som blev kvar var 51,5 g vilket motsvarade de 15,4 %.
Detta gav ett tryckhållfasthetsvärde på 43,8 respektive 44 MPa efter 7 dygn.

Figur 4.6.1. 7,16 % extra vatten. 2,3 % superplasticerare.

Resultaten i detta försök visar att det skulle kunna fås en betong som motsvarar en
hållfasthetsklass C32/40. Dock bedömdes det att om proceduren för flytsättmått hade gjorts
enligt standarden skulle denna betong möjligen uppfylla SKB kraven. Genom denna gjutning
framkom det att mängden superplasticerare skulle hållas under 2 % av cementvikt.
Tillverkaren för superplasticerare rekommenderar att mängd superplasticerare av
cementvikt ska ligga mellan 0,3-2,0 %.
4.7. Resultat från gjutning 5
Följande förutsättningar ligger till grund för detta försök:
•
•
•
•
•
•

Volym (2 liter)
Extra vatten motsvarande 7,16 % av RCA vikt
Extra vatten förblandat med RCA 3,5 h innan påbörjad blandning
Initial andel av SP motsvarande 1,3 % av cementvikt, förblandat med vatten
Ingen efterdosering av SP
Blandningstid 8-10 min

Blandningen proportionerades enligt recept i tabell 4.7.1.
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Tabell 4.7.1.
Material

Mängd [kg]

0/2
1,29
2/8
0,645
8/16
1,29
Cement
0,76
Limus 25 – Limestone filler
0,36
Superplasticerare
0,01
Blandningsvatten
0,335
Extra absorptionsvatten
0,231 (motsvarande 7,16 % av RCA vikt)
I detta försök tillsattes extra vatten till RCA 3,5 timmar innan påbörjad gjutning, för att se om
arbetbarheten kunde förbättras, figur 4.7.1. Precis innan påbörjad blandning observerades
inga tendenser till att vattnet hade släppt från RCA, det vill säga att absorptionsvatten var
jämnfördelad i hela RCA.

Figur 4.7.1. 7,16 % extra vatten 3,5 h innan gjutning. 1,3 % superplasticerare.

Efter avslutad blandning observerades det att blandningen var homogen och hade god
konsistens. Skillnaden från föregående gjutning som märktes hos blandningen var att
konsistensen inte var lika viskös och var mer lättarbetad jämfört med gjutning 4. Detta ger
en anledning att tro att 2,3 % superplasticerare påverkar färska betongens viskositet
negativt. Tryckhållfastheten gav resultat på 32,6 MPa. Tryckhållfastheten var som förväntat
lägre än den föregående gjutning som hade en mindre andel blandningsvatten.
4.8. Resultat från gjutning 6
Följande förutsättningar ligger till grund för detta försök:
•
•
•
•
•
•

Volym (2 liter)
Extra vatten motsvarande 5,6 % av RCA vikt
Extra vatten förblandat med RCA 3,5 h innan påbörjad blandning
Initial andel av SP motsvarande 1,3 % av cementvikt, förblandat med vatten
Ingen efterdosering av SP
Blandningstid 8-10 min

Blandningen proportionerades enligt recept i tabell 4.8.1.
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Tabell 4.8.1.
Material

0/2
2/8
8/16
Cement
Limus 25 – Limestone filler
Superplasticerare
Blandningsvatten
Extra absorptionsvatten

Mängd [kg]

1,29
0,645
1,29
0,76
0,36
0,01
0,335
0,181 (motsvarande 5,6 % av RCA vikt)

I detta försök har det förblandats både blandningsvatten och extra absorptionsvatten
motsvarande 5,6 % med RCA 3,5 timmar innan påbörjad blandning. Vid en summering av
blandningsvatten och extra absorptionsvatten motsvarar mängden 16 % av RCA vikt. Detta
gjordes för att bekräfta att 16 % vatten av RCA vikt är för stor halt vatten för dess
uppsugningsförmåga. Figur 4.8.1. visar att ett överskott av vatten fanns i ballasten efter 3,5
timmars förblandning.

Figur 4.8.1. Extra tillsatt vatten motsvarande 16 %, 3,5 h timmar innan blandning.

Det resulterade i en betongblandning med bra arbetbarhet, dock vid utbredningsmått gav
det en klump i mitten med grov ballast, samt en tendens till mikrobrukseparation, se figur
4.8.2.

Figur 4.8.2. 16 % absorptions vatten av RCA vikt. Inget blandningsvatten.
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Gällande tryckhållfasthet erhölls det ett lägre värde som motsvarar 28,9 MPa mot
föregående
gjutningsförsök
som
hade
tryckhållfasthet
på
32,6
MPa.
Tryckhållfasthetsförlusten kan i det här fallet bero på grund av en benägenhet till
mikrobrukseparation i blandningen.
4.9. Resultat från gjutning 7
Följande förutsättningar ligger till grund för detta försök:
• Volym (2 liter)
• Extra vatten motsvarande 7,16 % av RCA vikt
• Extra vatten förblandat med RCA 3 h innan påbörjad blandning
• Initial andel av SP motsvarande 1,3 % av cementvikt, förblandat med vatten
• Ingen efterdosering av SP
• Blandningstid 8-10 min
Blandningen proportionerades enligt recept i tabell 4.9.1.
Tabell 4.9.1.
Material

0/2
2/8
8/16
Cement
Limus 25 – Limestone filler
Superplasticerare
Blandningsvatten
Extra absorptionsvatten

Mängd [kg]

1,29
0,645
1,29
0,76
0,36
0,01
0,335
0,231 (motsvarande 7,16 % av RCA vikt)

En annan förändring som gjordes i detta försök var blandningsordningen:
1.
2.
3.
4.

Blötlagd krossbetong ballast
Cement
Limus 25 filler
vatten och superplasticerare

Den färska betongen fick bra arbetbarhet och till en början sparades 15,2 % av
blandningsvattnet vilket motsvarar cirka 51 g, dock var resultaten för flytbarheten inte
tillfredsställande, se figur 4.9.1.
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Figur 4.9.1. 15,2 % av blandningsvattnet ej tillsatt.

Vidare tillsattes hela resterande mängd blandningsvatten på 51 g för att få en bättre
flytbarhet i betongen, se figur 4.9.2.

Figur 4.9.2. Betongblandning med hela vattenmängden.

Trots en variation i blandningsordningen och någon större mängd extravatten jämfört med
gjutning 3 (s. 29), erhölls ett tryckhållfasthetsvärde på 17,9 MPa efter 1 dygn och 38,2 MPa
efter 7 dygn, se tabell 4.1 s. 23. Tryckhållfasthetstillväxten kan ha berott på att cementet
började hydratisera vid kontakt med RCA som var förblandat med extra vatten i 3 timmar.
4.10.

Resultat från gjutning 8

Följande förutsättningar ligger till grund för detta försök:
•
•
•
•
•
•

Volym (30 liter)
Extra vatten motsvarande 7,16 % av RCA vikt
Extra vatten förblandat med RCA 3 h innan påbörjad blandning
Initial andel av SP motsvarande 1,3 % av cementvikt, förblandat med vatten
Efterdosering av SP till totalt 1,99 % av cementvikt
Blandningstid 40-45 min

Blandningen proportionerades enligt recept i tabell 4.10.1.
Tabell 4.10.1.
0/2
2/8

Material

19,325
9,663
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Mängd [kg]

8/16
Cement
Limus 25 – Limestone filler
Superplasticerare
Blandningsvatten
Extra absorptionsvatten

19,325
11,39
5,4
0,148
5,024
3,459 (motsvarande 7,16 % av RCA vikt)

För gjutning 8 bestämdes det för att tumla ballasten, figur 4.10.1, detta gjordes för att RCA
ska efterlikna naturaggregat i sin kornform. Visuellt resulterade det i rundare kornform hos
de större fraktionerna till skillnad från otumlad RCA. Därför togs graderingskurva 2 fram. Vid
tumlingen sker en lösgöring av härdat cementpasta som omger det ursprungliga
naturaggregatet i föräldrabetongen. Åtgärden vidtogs för att möjligen förbättra
arbetbarheten hållfastheten hos den färska betongen. Det finns redovisat i rapporten ovan s.
13.

Figur 4.10.1. Tumlat RCA

RCA förblandades med en mängd vatten motsvarande 7,16 % av RCA vikt. Denna
vattenmängd motsvarar antagen vattenabsorption och det kan finnas en möjlighet till
tryckhållfasthetstillväxt hos den hårdnade betongen, därför att extra vattnet som absorberas
av RCA inte ska påverka vct. En visuell kontroll efter 3 timmar gav en jämn fördelning av
vatten genom hela ballastmängden och inga tendenser till att vattnet hade släppt från
ballasten observerades, se figur 4.10.2. Dock kvarstod misstankar om att mängden extra
vattnet var för hög för att inte påverka vct.
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Figur 4.10.2. RCA förblandad med 7,16 % vatten av RCA vikt. 3 timmar efter förblandning.

Den förblandade RCA täcktes, vidare förbereddes och uppmättes betongreceptets andra
beståndsdelar och tiden det tog uppgick till cirka 2,5 – 3 timmar.
Efter en blandningstid på 8 min gjordes ett test för utbredningsmått med en total mängd av
superplasticerare på 1,3 % av cementvikt. Sättmått och flytsättmått gav inte önskat resultat
för att uppfylla kraven för SKB, figur 4.10.3. Detta berodde på en sannolikt för liten mängd
superplasticerare i blandningen.

Figur 4.10.3. Utbredningsmått 350mm. 1,3 % superplasticerare.

Ytterligare en mängd superplasticerare tillsattes som motsvarade 0,56 % av cementvikt i
blandningen, vilket gav en total mängd på 1,86 % superplasticerare i hela
betongblandningen. Därefter gjordes ett test för flytsättmått, figur 4.10.4.
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Figur 4.10.4. Utbredningsmått 470 mm. 1,86 % superplasticerare.

För att bekräfta påståendet om en för liten mängd superplasticerare tillsattes ytterligare
0,13 % superplasticerare, som totalt motsvarade 1,99 % superplasticerare av cementvikt i
hela betongblandningen. Därefter gjordes ett test för flytsättmått, figur 4.10.5.

Figur 4.10.5. Utbredning 750 mm. 1,99 % superplasticerare.

Enligt SS-EN 12350-8 motsvarar blandningen en konsistensklass SF2 som ligger mellan 660750 mm. Det finns således en anledning att tro att en direkt dosering av superplasticeraren
på 1,99% av cementvikt skulle kunna ge oss ett utbredningsmått enligt figur 4.10.5.
För att simulera transporttid pågick blandningen i ytterligare 15 minuter, varefter gjordes ett
sista test för flyttsättmått, figur 4.10.6.
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Figur 4.10.6. Utbredningsmått 390 mm. 1,99 % superplasticerare.

Anledning till att utbredningsmåttet har minskad kan vara kort öppethållande tid hos
superplasticerare. En annan anledning till mindre utbredningsmått kunde vara att ballasten
absorberar vatten ur blandningen, dock kan denna anledning uteslutas på grund av att
ballasten hade blötlagts 3 timmar innan påbörjad betongblandning. Vid gjutning av
provkropparna var arbetbarheten fortfarande bra, men svårigheter med att driva ut luften
ur den färska betongen observerades, vilket tyder på att komprimerbarheten hos den färska
betongen hade försämrats och att hydratationen kan ha börjat med hänsyn till den
långvariga blandningstiden. Alltså fanns det anledningar att formarna skulle vibreras innan
härdning, dock gjordes det inte.
Vid avformningen av provkroppar observerades det att de hade stora luftfickor på ytor se
figur 4.10.7, jämfört med tidigare provkroppar vid avformning.
Genom visuella observationer vid avformningen misstänktes att provkropparna hade inre
luftfickor, vilket kan ha gett lägre densitet och därmed tryckhållfasthetsförlust, se tabell 4.1.
I det sista försöket hade öppethållande tid hos superplasticerare drabbats på grund av
pågående studiebesök i labbet. De visuella observationerna visade tydligt att SKB
egenskaper i färskt tillstånd var förlorade, det vill säga att den färska betongblandningens
flyktighet avtog inom cirka 15 minuter. Det krävdes också en efterdosering av
superplasticerare för att behålla rörlighet hos betongblandningen. Vid avformningen
märktes det att provkropparna hade tydliga luftfickor jämfört mot tidigare avformade
provkroppar, se figur 4.1.
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Figur 4.10.7. Till vänster, 300 mm cylinder från gjutnigsförsök 2. Till höger, tryckt 300 mm cylinder från gjutningsförsök 8.

Tryckhållsfasthetsförlusten kan med största sannolikhet kopplas till bildning av luftfickor i
det sista gjutningsförsöket. Dessutom observerades det även en lägre densitet hos
provkropparna i den sista gjutningen jämfört mot tidigare gjutningar, se tabell 4.1.
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5. Diskussion
Betongens arbetbarhet är ett stort område inom betongläran, och det skulle kunna skrivas
ett helt arbete som bara handlar om arbetbarheten, detsamma gäller tryckhållfasthet.
Dessutom handlar arbetet om proportionering av en SKB med hjälp av 100 % RCA, där
frågeställningar behandlas i korta drag ur hållbarhetsperspektiv. Största fokus i detta
examensarbete har legat på arbetbarhet och tryckhållfasthet. Arbetbarheten mättes med ett
flytsättmått och genom visuella observationer, på det sättet gjordes bedömningar om den.
Nackdelen med dessa metoder för mätning kan vara att i rapporten återges avvikande
resultat, eftersom uppfattningar om betongens arbetbarhet är subjektiva uppfattningar. På
grund av detta är arbetbarheten svår att mäta, men det finns fler metoder att tillgå som inte
tas upp i arbetet, dels på grund av tidsbrist och dels på grund av avsaknaden av instrument
vid Högskolan i Borås.
Resultaten som erhölls blev goda, detta är trots 1-2 parameterändringar som gjordes vid
varje gjutningstillfälle. Det är klart att det skulle vara mer konsekvent att göra en modifiering
per gjutningstillfälle för att punktmarkera förändringar hos antingen arbetbarheten eller
tryckhållfastheten. Oavsett har det kunnat testas att arbetbarheten är beroende av bland
annat kornformen, vilket också stärks av ovanstående litteraturstudier. Dock är det svårt att
göra en bedömning på vad som påverkar arbetbarheten mest, är det kornformen hos
ballastpartiklar, mängden vatten eller mängden superplasticerare? Önskvärt vore att testa
en annan superplasticerare.
När det gäller tryckhållfasthet, är den enklare att mäta än arbetbarheten, ändå behöver
fukttillstånd i provkroppar, temperatur i provningslokalen med mera beaktas innan
provkropparna trycks. Dock gjordes det inte eftersom det ansågs vara tillräckligt med de
erhållna tryckhållfasthestvärdena för att göra en bedömning som låg till grund för nästa
ändring i kommande gjutning. Hursomhelst kvarstår frågor om sista gjutningens
tryckhållfasthetsvärde. Skulle vi fått högre värde om vi göt provkropparna då RAC hade SKB
egenskaper? Eller det kanske hade räckt att vibrera formarna vid gjutningen för att driva ut
luften och få högre värde ändå?
En del andra frågor som vi är nyfikna på: När i tiden blir det aktuellt för Sverige att använda
100 % RCA i betongtillverkningen? Finns det tillräckligt med tillgångar för den typen av vara?
Kan sådana program premieras och industrialiseras för att det ska finnas ekonomisk
lönsamhet för tillverkaren?
Med dessa frågor som kvarstår vill vi passa på och utmana nästa generations studenter att
bedriva forskning inom betong. Listan på förslag kan göras lång, men nedan kommer några:
•
•
•
•

Mekanisk eller kemisk bearbetning av RCA med hänsyn till arbetbarhet eller
tryckhållfasthet
Ekonomisk lönsamhet vid 100 % användning av RCA
Proportionering av SKB med 100 % RCA enligt ett annat recept
Beräkning för vattenabsorption hos RCA
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6. Slutsats
Ovanstående beskrivna experiment och erhållna resultat låter oss göra följande slutsatser:
•
•
•
•
•

•

Tumlingen av RCA verkar ge en rundare kornform som är lik formen hos
naturaggregat. Det i sin tur leder till bättre arbetbarhet vid bibehållen mängd
cementpasta.
Krossbetongballast är lämplig för tillverkning av SKB eftersom vid krossning frigörs en
stor mängd finmaterial, vilket SKB kräver i sin proportionering.
Kraven för SKB med hänsyn till arbetbarheten har i detta arbete uppnåtts, se tabell
4.1.
Kraven för tryckhållfastheten har uppnåtts, se tabell 4.1 gjut 2 och 4.
Användning av RCA som ballast i betong är gynnsam för miljön, då det inte behöver
tas ut jungfruliga råvaror från naturen vid tillverkning av betong. Dock ska det till en
början ställas krav från myndigheter och beställare. Vidare krävs det ett
premieringsprogram och en industrialisering på nationell nivå för att RCA ska bli en
verklighet.
Ersättning av naturaggregat mot RCA i betongproduktion utmanar till mer
användning av SKB. Vilket leder till bättre arbetsmiljöförhållande vid
gjutningsutförande.

I detta arbete har det eftersträvats en SKB som ger tryckhållfasthetsvärden på 40 MPa efter
7 dygn respektive 60 MPa efter 28 dygn. På grund av begränsade antal försök har vi inte
kunnat uppnå en SKB med ovanstående tryckhållfasthetsvärden. Med det menas det att det
skulle kunna vara en möjlighet om antalet gjutningsförsök hade varit fler än 8.
Till följd av sina karakteristiska egenskaper kan inte RCA ge en betong som matchar
hållfasthetsegenskaperna hos föräldrabetongen. Problemet ligger i att efter krossning
innehåller RCA en stor mängd härdat cementpasta som omger naturaggregat och som
frigörs i form av enskilda korn oavsett storlek. Detta är för att härdad cementpasta har lägre
styrka än naturaggregatet i föräldrabetongen. Det är möjligt att förbättra karakteristiska
egenskaper hos RCA genom till exempel mekanisk bearbetning i form av tumling eller
repetitiv krossning. Dock leder det till en ökad mängd finmaterial där den stora andelen är
härdat cementpasta.
För att få samma rörlighet i betongen som gjuts med hjälp av 100 % RCA, behövs ett
vattentillskott i blandningen på grund av högre vattenabsorption hos RCA. Önskad rörlighet
kan uppnås med hjälp av superplasticerare. Således för att uppnå samma effekt av
superplasticerare i RAC gentemot betong med naturaggregat, krävs en större mängd
superplasticerare.
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Bilagor
Bilaga 1. Tryckresultat från gjut 1. 100 mm kub.

Bilaga 2. Tryckresultat från gjut 2. 100 mm kub.
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Bilaga 3. Tryckresultat från gjut 3. 100 mm kub.

Bilaga 4. Tryckresultat från gjut 4. 100 mm kub.
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Bilaga 5. Tryckresultat från gjut 5. 100 mm kub.

Bilaga 6. Tryckresultat från gjut 6. 100 mm kub.
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Bilaga 7. Tryckresultat från gjut 7. 100 mm kub.
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Bilaga 8. Tryckresultat från gjut 8. 100 mm kub
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Bilaga 9. Tryckresultat från gjut 8. 150 mm kub
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Bilaga 10. Tryckresultat från gjut 8. 300 mm cylinder
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Bilaga 11. Recept från gjut 1 - 8.
Gjut 1

Gjut 2
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Gjut 3

Gjut 4
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Gjut 5

Gjut 6
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Gjut 7

Gjut 8
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Bilaga 11. Processkarta
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