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Sammanfattning

Betong är idag och har länge varit det allra vanligaste byggnadsmaterial i Sverige. Det är ett
robust och mångsidigt byggnadsmaterial med flera fördelar. Detta arbete är en experimentell
studie av betongavfall från Hedareds sand & betong för betongprogrammet RE: Concrete och
Högskolan i Borås. Betongavfallet krossas till ny ballast och därefter siktas och gjuts till ny
betong enligt olika betongrecept. Försöken sker i betonglabbet i Högskolan i Borås för att
krossa och tillverka betong. Grundreceptet har tillhandhållits av Hedareds sand & betong.

Syftet med arbetet har varit att undersöka möjligheterna för att kunna använda återvunnen
betong i nya bärande konstruktioner. Målet var att bevisa att det var tekniskt möjligt att
åstadkomma en 100 % ersättning av ballast med återvunnen betong och få fram ny betong
som passar den bärande stommen i en byggnad. Olika egenskaper undersöktes så som
tryckhållfasthet för den nya betongen och partikelfördelning samt vattenabsorption för
ballasten med målet att uppnå likvärdigt resultat som för referensbetongen.

Resultatet visar att det är möjligt att kunna återvinna betong till 100 %. Arbetbarheten är bra i
flertal försök men bör förbättras för att uppnå likvärdig arbetbarhet som referensbetongens.
Referensbetongens tryckhållfasthet är 59 MPa och bästa tryckhållfasthet som erhållits för
återvunnen betong är 57,2 MPa. Detta tyder på ett positivt resultat och den återvunna
betongen i denna studie kan ersätta naturgrusballast i en bärande konstruktion till 100 %.

Nyckelord: Återvinning av betong, hållbarhet, arbetbarhet, tryckhållfasthet, Hedareds sand &
betong.
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Abstract

Concrete is and has been for a long time the most common building material in Sweden. It is a
robust and multipurpose building material with several advantages. This report is about an
experimental study of concrete waste from Hedareds sand & betong. The concrete waste is
crushed to a new aggregate and then sifted and casted into new concrete. The study was
conducted in the Concrete Laboratory at University of Borås for crushing and casting of
concrete. Recipes are supplied by Hedareds sand & betong as a starting point, which is later
modified gradually to achieve better results.

The purpose of this study is to investigate the possibilities for using recycled concrete in new
constructions. It is also examined if the recycled concrete is technically sustainable and if the
workability is good enough for using in load bearing structures. Different properties are
studied such as compressive strength, particle distribution, water absorption and workability
to achieve equivalent results as the reference concrete.

The result obtained in this study shows that it is possible to recycle concrete by replacing
aggregates to 100 % in new concrete. Workability is good in several tests, but it should be
improved to achieve the same workability as the reference concrete. The reference concrete's
compressive strength is 59 MPa and the best compressive strength obtained for recycled
concrete is 57.2 MPa. This indicates positive results and the recycled concrete in this study
can replace ordinary concrete in a load bearing construction.

Keywords: Durability, workability, compressive strength, concrete recycling, Hedareds sand
& betong
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1 INLEDNING
Betong är idag och har länge varit det allra vanligaste byggnadsmaterial i Sverige. Det är ett
robust och mångsidigt byggnadsmaterial med flera fördelar. Betong tillverkas av grus, sand
och krossad sten som är sammanbundet av cementpasta, det vill säga cement och vatten.
Betong tillverkas med andra ord av ämnen som finns i naturen. (Svensk Betong 2018)

Detta examensarbete är ett samarbete med forskningsprogrammet RE: Concrete och sker i
samarbete mellan Hedareds sand & betong och Högskolan i Borås. Arbetet är en experimentel
studie som undersöker betongavfall och dess förmåga att återvinnas i nya konstruktioner.
Arbetet sker i betonglaboratoriet på högskolan i Borås, där det genomförs krossning av
betongavfallet till ny ballast, siktning, gjutning samt en undersökning av tryckhållfastheten
och vattenabsorptionen hos den återvunna betongen.

Under de kommande åren förväntas en betydande ökning av avfallsmängden betong i Sverige
på grund av det höga antalet konstruktioner från 1950-talet som ligger nära slutet av sin
livslängd.

Det finns en stor miljövinst i att återvinna betong. Idag återvinns betong i form av
fyllnadsmaterial vid exempelvis vägbyggen. Dock finns det potential för att använda
betongavfall i mer högvärdiga användningsområden, till exempel som bärande element i
betongkonstruktioner. Istället för att använda krossat berg eller naturgrus, som ballast i
betong, kan betongavfallet återanvändas som ballast i ny betong. På så sätt påverkas miljön
mindre. Dessutom förlängs den tekniska livslängden på betongen. (RE:Concrete 2017)

1.1 Företagspresentation
Hedareds sand & betong är ett medelstort företag i Hedared, Västra Götalands län. Företaget
tillverkar byggelement, trädgårdsmurar, stödmurar och marksten för hus och fastigheter.
Hedareds sand & betong har sina egna konstruktörer som konstruerar byggelement som sedan
gjuts i fabriken. År 1952 grundades Hedareds sand & betong och sedan dess har det varit ett
familjeföretag. Idag har Hedareds sand & betong tre anläggningar i Sverige: Hedared,
Bollebygd och Eskilstuna.
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1.2 Frågeställning
Uppnår ny betong med återvunnen betong som ballast samma tryckhållfasthet och arbetbarhet
som vanlig betong som används i bärande stomme?

Är ballastegenskaperna likvärdiga hos återvunnen ballast som naturgrusballast?

1.3 Syfte
Syftet med detta arbete har varit att undersöka möjligheterna för att kunna använda
återvunnen betong i nya konstruktioner. Det undersöktes om det var tekniskt hållbart samt om
arbetbarheten var tillräcklig bra för att kunna använda betongen i bärande konstruktioner.
Olika egenskaper undersöktes så som tryckhållfastheten och arbetbarheten för att uppnå ett så
nära resultat som vanlig betong.

1.4 Avgränsningar
Rapporten avgränsas till ballastegenskaper, tryckhållfasthet samt arbetbarhet av återvunnen
betong. Hedareds sand & betong bistår med recept och betongmaterial. Det gjuts en referens
betong av naturgrus och krossad berg som utgångspunkt för att kunna jämföra egenskaper
med betong med återvunnen betongballast. Fördjupning sker på vattenabsorption samt
korndensitet.

2 LITTERATURSTUDIE
Betong karakteriseras av god hållfasthet, beständighet och formbarhet, vilket gör det lämpligt
att använda i bärande konstruktioner.

Betong är en blandning av ballast, cement, vatten och kemiskt tillsatsmedel som modifierar
betongens egenskaper, se figur 1. När dessa material blandas inledningsvis är det i visköst
tillstånd där härdningen ännu inte uppstått. Betongen är i detta tillstånd formbar, och så
småningom hårdnar betongen och får en betydande hållfasthet. (Carlsson 1991)
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Figur 1 Betong beståndsdelar (Carlsson 1991)

Varje ingrediens i betong har en särskild roll. Ballast består av olika bergmaterial såsom sand,
grus och makadam, med varierande kornstorlekar. Fördelningen av ballast med olika
partikelstorlekar utgör en viktig faktor i betongens hållfasthet. (Silfwerbrand 2017)

Cementet är en nyckelingrediens i betong. I detta arbete användes cement från Skövde
byggcement. Dess roll är att förvandla betongen från flytande fas till fast fas genom en
kemisk reaktion som kallas för hydratisering. Blandningen av vatten och cement kallas för
cementpasta och är det som binder samman ballastkornen till en homogen massa.
Tillsatsmedel sätts till betong under blandning för att påverka betongens konsistens och
egenskaper. I denna studie användes superplasticerare som tillsatsmedel. (Carlsson 1991)

2.1 Ballast
Ballast består av bergartsmaterial såsom sand, grus, makadam och singel. Granit och gnejs är
vanliga bergarter som finns i Sverige och som används som ballast. Med andra ord så finns
det gott om starka bergarter i landet som är bra ballastmaterial. Användningsområden för
ballast är många, framför allt används det till betongtillverkning, vägbyggnad och
fyllnadsmaterial, se figur 6. Ungefär en tiondel av all bergmaterial används för
betongtillverkning och mer än 80 % av innehållet i betong är ballast. Ballasten som används i
studien innehåller återvunnen betong. (Carlsson 1991)
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Figur 2 Procentuell uppdelning av användningsområden för ballast. (Cementa 2009)

Kornstorlek
För att det ska vara möjligt att kunna styra egenskaperna hos betong så måste det kunnas
kontrollera partikelstorleken hos ballasten. Ballastmaterialet delas upp efter kornstorlek vilket
benämns fraktioner. Inom betongindustrin delas fraktionerna upp som filler, sand, fingrus och
sten. På tabell 1 visas kornfraktionen för respektive ballastbeteckning. (Burström 2007)
Tabell 1 Kornfraktion för respektive ballastbeteckning. (Burström 2007)

Filler

0-0,125mm

Sand

0-4mm

Fingrus

0-8mm

Sten

4-32mm

Uppdelningen av ballast sker genom siktning. Då fördelas partiklarna efter respektive
kornstorlek, se figur 7.

Figur 3 Denna bilaga visar siktningsprocessen (Carlsson 1991)
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Kornstorleksfördelningen påverkar betongens egenskaper till exempel ändras cementpastans
konsistens beroende på fördelningen av ballastkorn. Cementpasta behövs för att skapa ett
rörligt lager mellan stenkornen på så sätt blir det bättre bearbetning och hantering av
betongen. För lite cementpasta skapar frikton mellan kornen vilket ger sämre rörlighet och
bearbarhet. Behovet av cementpasta ökar vid minskande kornstorlek av ballasten. Halten
cementpasta påverkar i sin tur betongens hårda egenskaper som tex tryckhållfastheten.
(Carlsson 1991)
Partikelfördelningskurva
Kornstorleksfördelningen visas med hjälp av en graderingskurva eller
partikelfördelningskurva. Partikelfördelningskurvan bestäms genom att en bestämd mängd
ballast siktas genom ett antal siktar med succesivt minskande maskvidd. Därefter vägs
respektive sikts innehåll för att konstatera hur stor andel av den ursprungliga mängden ballast
som kvarstår. På så sätt erhålls värden till en graderingskurva. Maskvidden på sikten anges på
den horisontella axeln och passerade viktmängd i den vertikala axeln. Graderingskurvan som
fås skall ligga inom gränskurvorna för att uppnå svensk standards krav på ballast lämplig för
betong enligt SS-EN 206-1. Se figur 8. (Burström 2007) (SIS 2001)
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Figur 4 Gränskurvorna för partikelfördelningskurvan, 0 till 8 mm maskvidd (SIS 2001)

Ämnen som påverkar ballastens egenskaper
I ballast kan det förekomma ämnen som försämrar ballastens egenskaper. Ett exempel är
humus som är ett organiskt ämne som härstammar från jordarter och förmultnade växter.
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Humus bör undvikas då det har en fördröjningseffekt av cementets bindning och hårdnande.
(Ljungkrantz 1994) (Carlsson 1991)

Extremt fina partiklar finns i alla ballastmaterial och det benämns slamhalt. Är slamhalten
alldeles för hög så blir det en svårbearbetbar betongmassa. Vissa mineraler eller bergarter som
t.ex. porösa och förvittrade bergarter samt svavel- och skifferhaltiga bergarter kan vara
olämpliga. Betongen kan falla sönder på grund av att dessa mineraler kan expandera i betong.
(Carlsson 1991)
Bergkross
Berg sprängs och krossas till ballast, se figur 9. Ballastegenskaperna påverkas av olika
faktorer. Förutom val av bergart och mineralsammansättning bestäms egenskaperna vid val av
krossningsteknik och sprängningsmetod. Visst urval av bergråvara kan ske genom selektiv
brytning. Stor del av bergråvaran används som vägunderbyggnads- och vägfyllnadsmaterial
efter att den har siktats efter en förkross. Krossmaterial som stannar kvar på sikten tas vidare
till ytterligare krossning i kon- och spindelpressar som sedan siktas igen till önskad fraktion.
Därefter kubiseras ballasten så att kornformen hos ballastkornen blir rundare. Kubisering är
en process då kornen utsätts för nötning som gör att skarpa hörn och kanter slås av. Detta ger i
sin tur ballastkorn med färre antal flisiga korn. (Cementa 2009)

Figur 5 Sprängning av berg ger stora stenar som sedan ska krossas till ballast. (Cementa 2009)
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När berg krossas så bildas stora mängder damm som är skadligt för individerna på
arbetsplatsen, se figur 10. Även buller alstras vid sprängning och krossning. Arbetsmiljön
måste därför anpassas för att minimera risker för skador på andningsorgan och hörsel.
Problemet med damm för förare av transportfordon kan åtgärdas med tät förarhytt samt ren
lufttillförsel med hjälp av luftfilter till hytten. Det är viktigt att luftfiltret i fordonet
regelbundet kontrolleras och byts. Det är svårt att dämpa buller vid sprängning och krossning
därför är det viktigt att utsatta arbetare har hörselskydd. Liknande problem med damm och
buller uppstod i betonglaboratoriet där studien pågick. Lösning på detta var att använda fläkt,
skyddsmask, hörselskydd och skyddsglasögon. (Cementa 2009)

Figur 6 Stora mängder damm bildas vid krossning och
flyttning av krossten. (Cementa 2009)

Natursten
När inlandsisen försvann för ca 10 000 år sedan bildades rullstensåsar, se figur 11. Inlandsisen
som var flera kilometer hög drog med material av olika stenar, grus och sand. När isen smälte
och vattnet med stenmaterialet kom ut i vattendrag så sjönk de stora stenarna och finare
stenmaterial hamnade ovanför det vill säga en naturlig sortering. Dessa stenar kallas idag för
natursten och används flitigt vid tillverkning av betong. (Cementa 2009) (SGU 2018)
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Figur 7 Exempelbild på hur en rullstensås är uppbyggd. (Cementa 2009)

Rullstenåsar har en viktig funktion för samhället. De hjälper till med vattenrening genom att
vattnet filtreras naturligt och sedan hamnar i grundvattnet. Rullstenåsar ger mer nytta för
vattenrening än användning som ballastmaterial. Därför vill regeringen minska uttag från
rullstensåsarna för att gynna grundvattnet. Detta medför att bergkross måste användas flitigare
som ballastmaterial vid betongtillverkning istället för naturgrus. Vissa tillverkare har redan
börjat ersätta vissa naturstenfraktioner med krossbergballast. På sikt skall all ballast bestå av
krossmaterial vilket sätter press på betongtillverkarna att skapa bättre system så att betong av
krossberg får lika bra egenskaper som med naturballast, se figur 12 och 13. (Cementa 2009)

Fördelen med natursten är att kornen är jämna och runda och rör sig bra i betongmassan.
Ballast från bergkross är sträv och kantig som gör att betongmassan blir trögflytande. Därför
måste betongreceptet för krossballast ändras så att det blir lättare att jobba med. För att få
rundare och jämnare form hos krossballasten så finns det olika metoder. Kornen behandlas i
en centrifug så att det nöts mot varandra och på så sätt blir formen rundare. En annan metod är
kubisering. Oavsett av val mellan natur- och krossgrus så är målet att ballasten ska vara lika
bra kvalitets- och prismässigt. (Cementa 2009)
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Figur 12 Krossberg kornen är kantiga och sträva
(Cementa 2009)

Figur 13 Natursten kornen är runda i formen
(Cementa 2009)

Vattencementtal
Betongens hållfasthet och täthet bestäms till största delen av förhållandet mellan cement och
vatten, vilket benämns vattencementtal, vct (se ekvationen nedan).

W är mängden vatten i kg eller kg/m3
C är mängden cement i kg eller kg/m3

Betongen klassas efter sitt vattencementtal. Ett lågt vattencementtal, det vill säga en hög halt
av cement i förhållande till vatten, ger högre hållfasthet och beständighet, se figur 2. Däremot
går det inte att använda för lite vatten, då vattenmängden påverkar betongmassans gjutbarhet.
Ju mindre vatteninnehållet är desto styvare blir betongmassan och slutligen blir den inte
gjutbar. Ett högt vattencementtal medför en stor utspädning av cementpartiklarna. Detta
resulterar i betong med sämre hållfasthet, täthet och beständighet. I detta arbete var vct på 0,5.
(Carlsson 1991)
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Figur 8 Samband mellan vattencementtal och tryckhållfasthet (Carlsson 1991)

2.2 Färsk betong
Färsk betong skall sammansättas så att den erhåller sådana gjutegenskaper och
sammanhållning att den stelnade betongen uppfyller kraven som ställs med avseende på
arbetbarhet, konsistens och stabilitet. Nedan redogörs dessa faktorer.
Arbetbarhet
Begreppet arbetbarhet innebär gjutbarheten hos betongen, det vill säga ett mått på den energi
som krävs för att betongmassan skall kunna komprimeras medan den fortfarande förblir
homogen, samtidigt som den fyller ut formen och omsluter armeringen på ett tillfredställande
sätt. (Burström 2006)

Deformationsegenskaperna hos färsk betong hör ihop med arbetbarheten och bestäms av
ballastegenskaper, cementpastan och proportioner. Väsentliga faktorer för betongens
arbetbarhet är cementhalt, vattenhalt, finmaterialhalt i ballast, gradering, ballastens kornform
och tillsatsmedel. (Silfwerbrand 2017)

Betongens arbetbarhet är svår att mäta eftersom det saknas direkta metoder. Därför används
en del förenklade metoder. Med hjälp av olika konsistensmätare bestäms betongmassans
konsistens, vilket ger ett relativt värde på arbetbarheten. (Carlsson 1991)
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Konsistens
Konsistens är den relativa rörligheten eller förmågan hos nyblandad betong att flöda. Många
faktorer kan påverka konsistensen hos betong, exempelvis cement, ballast, tillsatsmedel och
blandningsprocedur. (Carlsson 1991)

Det vanligaste konsistensmåttet är sättmått för betong med såväl lös konsistens som styv
konsistens. Färsk betongs sättmått mäts genom att en 300 mm hög kon fylls med betongmassa
och packas på ett standardiserat sätt och lyftes sedan bort försiktigt. Sedan mäts
höjdskillnaden mellan den färska betongens topp och konens topp, se figur 3. Vid mycket
lättflytande betongkonsistenser bestäms istället flytsättmått. Betongen flyter istället i en
relativ cirkulär form där diametern mäts. (Carlsson 1991)

Figur 9 Mätning av sättmått (The Constructor u.å)

Stabilitet
Stabilitet är betongmassans förmåga att förbli homogen under produktionsprocessen trots
skillnader i densitet mellan ballast och cementpastan. Om stabiliteten hos betongmassan är
dålig så separerar materialen från varandra, vilket resulterar i sänkt hållfasthet. En långvarig
vibrering av betongmassan kan medföra separation mellan materialen, se figur 4. Vid
gjutningen i denna studie vibrerades betongmassan kortvarigt för att undvika separation.
(Burström, 2006)
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Figur 10 Olika typer av separationer (Burström, 2006)

2.3 Hårdnad betong
Hållfasthet
När den färska betongen efter några timmar hårdnat och förlorat sin formbarhet börjar
betongens hållfasthet bli märkbar. Hållfastheten ökar sedan snabbt med tiden och har efter
cirka en månad uppnått större delen av sitt slutvärde. Hållfastheten vid 28 dygn används som
ett referensvärde för betongens hållfasthet. Vid högre temperaturer tillväxer hållfastheten
snabbare och vid lägre temperaturer långsammare, eftersom cement reagerar snabbare vid
temperaturökning, se figur 5. (Burström 2006)

Figur 11 Betongens hållfasthetsutveckling med temperatur inverkan.
(Carlsson 1991)
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Tryckhållfasthet
Betongens tryckhållfasthet är mycket viktig ur säkerhetssynpunkt, därför är det den mest
provade egenskapen. Den mäts och provtrycks utifrån att en cylinder och en kub gjuts och
testas för sin hållfasthet. Normalt anges betongens tryckhållfasthet efter 28 dygn, då den
utsätts för tryck till dess brott uppstår. Resultatet ger en god bild på betongens kvalitet.
Vattencementtalet är den viktigaste faktorn som påverkar betongens tryckhållfasthet. Ett högt
vattencementtal ger en lägre hållfasthet, se figur 2. (Carlsson 1991)

3 METOD
Tillverkningen av betong är en process som sker i olika steg. I detta examensarbete sker
processen i betonglaboratoriet på Högskolan i Borås, där det genomförs krossning av prefab
avfall, siktning, gjutning samt en undersökning av tryckhållfastheten och arbetbarhet hos den
återvunna betongen. Vattenabsorption på ballasten.
Tabell 2 Recept för referensbetong med fraktionerna 0/8 mm och 8/11 mm

Recept 1: Material kvantitet – original (kg) för 7 liter betongmix
Fraktion

Fraktion

0/8

8/11

5,9

5,1

Cement

3,43

Vatten

1,715

Super-plasticerare (0,75% av cement)

0,0259

3.1 Krossning
Rivningsavfallet från Hedareds sand & betong förekommer i varierande storlekar, allt från
stora flak till damm. Därför krävs en krossning för att minska fraktionerna till en mer attraktiv
materialstorlek.

Krossningen utförs med hjälp av en käftkross (Gilson Ic-36A), se figur 14. Käftkrossen är
bland de vanligaste typerna av kross och används främst vid framställning av bergmaterial.
Käftkrossen består av två vertikala plattor, en rörlig krossplatta som knackar avfallet mot en
fast platta. Plattorna kan även justeras mot varandra för att få de önskade kornstorleken.
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Figur 14 Käftkross, Högskolan i Borås

Kornstorlekarna för denna undersökning är 0-8 mm och 8-11 mm, se figur 15 och 16.

Figur 16 Fraktion 8-11 mm

Figur 15 Fraktion 0-8 mm

För att uppnå intervallet 0-8 mm justeras avståndet på käftkrossens plattor till 8 mm och
krossas. För intervallet 8-11 mm är gapet på plattorna 11 mm. Efter några försök observerades
det att större fraktioner än det önskade intervallet följde med efter krossning. Till exempel
14

fraktioner med cirka 12 till 14 mm kom med 8-11 intervallet. Följande återgärder gjordes för
att få korrekt intervall:


Käftkrossens plattor ställs in till önskad storlek



Krossning påbörjas



Krossmaterialet siktas manuellt

Rivmaterialet siktas med hjälp av en 8 mm sikt, se figur 17. För intervallet 8-11 mm siktas
krossmaterialet med en 11 mm sikt för att sedan siktas med en 8 mm sikt. Slutligen fås det
önskade 8-11 mm fraktionen.

Figur 17 Grovsikt 8 mm och krossad rivmaterial

3.2 Siktning
Vid siktning fördelades det krossade materialet för att kunna erhålla värden för materialets
kornstorleksfördelning, dessa värden användes sedan för att framställa en siktkurva. För att få
fram kornstorleksfördelningen användes siktar med olika maskstorlekar. De mått som
15

nyttjades var: botten, 0.063, 0.125, 0.25, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0, 11.0 och 12.0 mm.
Kornfraktionen styr vilka siktar som används. Utöver det användes en siktapparat och en våg,
se figur 18.

Figur 18 Siktapparat

Siktningen utfördes genom att en viss massa av materialet applicerades i siktapparaten och
bearbetades i 8 minuter med en amplitud på 10. Därefter vägdes ballasten i varje sikt för att
sedan framställa en siktkurva.

3.3 Blandning och gjutning
Grundkonceptet för en blandning är att välja och fördela lämpliga material för att ge en
önskad styrka och arbetbarhet. För varje blandning användes ett originalrecept från Hedareds
sand & betong (se tabell 2) och även modifieringar av recept. Ett flertal blandningar krävde
mer tillsatsmedel och vatten än vad som var angivet i originalreceptet för att få önskad
konsistens.
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En betongblandare (Kleinmischer Typ EM 20/1) användes vid blandningen med volym på 12
liter, se figur 19. Blandaren blev inställd på cirka 7 minuter med en hastighet på 20 varv/min
för varje blandning och materialen tillsattes separat i följande ordning:
1. Ballast
2. Cement
3. Vatten
4. SP - Superplasticerare.

Figur 19 Betongblandare

Efter betongblandningen mättes betongmassans konsistens med hjälp av en sättkon på 7 liter
och en burk på 2 liter. Konen och burken fylldes upp med betong och lyftes sedan bort sakta.
Resultatet anger utbredningsmåttet och sättmåttet hos betongen, sättmått är höjdskillnaden
mellan konens och burkens topp och betonghögens topp. Medan utbredningsmått är
bestämning av den färska betongens konsistens genom att mäta diametern på det cirkulära
provet, se figur 20. För att minska på materialåtgången och tiden ersattes 7 liter satsen med en
2 liters sats i vissa av försöken.
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Figur 20 Utbredningsmått. Gjutning 1.

Vid gjutning användes en 300 mm cylinderform och två 100 mm kubformer, se figur 21. 300
mm cylindern användes endast vid två försök eftersom materialåtgången var begränsat.
Däremot användes 100 mm kuben i alla försök. För varje gjutning smörjdes formen med
formolja för att underlätta avformning.

Figur 21 Formarna som användes

Provkropparna göts för att kontrollera deras hållfasthet. Formarna fylldes och vibrerades gång
på gång för att få bort luftbubblor varefter ytan jämnades av. Provkropparna lagrades sedan 1
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dygn i luft, därefter under vatten i 28 dygn för att sedan provtryckas. Lagringstemperaturen
var cirka 21 grader, se figur 22.

Figur 22 Vattenbad

3.4 Tryckhållfasthet
Innan provtryckning vägs och mäts provkropparna. De placeras sedan centralt på
provtryckningsmaskinens platta och utsätts för ett vertikalt tryck tills brott uppstår, se figur
23. När provkroppen trycks till brott bildas ett parti med betydande sprickbildning.

Figur 23 Provtryckmaskin. Hedareds sand & betong.
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3.5 Vattenabsorption
För detta moment tillämpades en metod enligt den svenska standarden SS-EN 1097-6 för
bestämning av vattenabsorption och korndensitet av olika fraktioner, se tabell 3. Följande
utrustning användes: fyra pyknometer, en våg, en skakmaskin och en ugn.
Tabell 3 Kornfraktion för vattenabsorption

Fraktion (mm)

Massa (g)

0,5-4

650

0-8

1000

8-11

2000

Mix

2000

Vid genomförandet av testet vägdes fyra tomma pyknometrar och pyknometrar med vatten
samt ballast. Därefter applicerades de olika fraktionerna i var sin pyknometer som fylldes med
vatten för att sedan vägas igen. Temperaturen för varje försök beaktades. Dessa pyknometrar
placerades sedan på en skakmaskin i 24 timmar, se figur 24.

Figur 24 Skakmaskin
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Nästa steg innebar att väga ballastkornen i ett yttorrt tillstånd. Detta skedde genom att placera
fraktionerna i en ugn (cirka 110°C) och vaka över det tills ballastkornensyta inte längre var
fuktig, se figur 25. Sedan placerades fraktionerna återigen i ugnen i ett dygn för att uppnå ett
torrt tillstånd.

Figur 25 Torkningsprocess i ugnen
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4 RESULTAT
I tabell 4 presenteras en sammanfattning från arbetets 9 gjutningar. Inledningsvis undersöktes
betongmassa med en volym på 7 liter och en blandningstid på 10-15 minuter. Sedan minskade
volymen till 2 liter och blandningstiden till 6-8 minuter eftersom materialåtgången och tiden
var begränsad. Vct förblev konstant under försöken. Däremot varierade mängden SP och
vattentemperaturen för att undersöka beteendet av betongmassan vid olika provningar.

Vattentemperatur (°C)

Superplacticerare % av
cementvikt

Efter dosering SP, totalt
% av cementvikt

fcc 28dagar [MPa]
100 mm kub

fcc 28dagar [MPa]
300 mm cylinder

0

21

2,6

0

10-15 God 970 260

59

30,7

2

2

7

0

21

2,6

0

10-15 Ej 550 150
god

50

26,6

3

2

0

21

1,3

0

6-8

Ej
God

-

0

57,2

-

4

2

0

25,9

1,3

0

6-8

Ej
god

-

0

48,9

-

5

2

0

21

1,3

1,3

6-8

God

-

5

51,7

-

6

2

26,2

1,3

1,3

6-8

God

-

15

41,8

-

7

2

7

21

1,3

0

6-8

God

-

5

42,7

-

8

2

5

21

1,3

0

6-8

God

-

10

41,9

-

9

2

3

21

1,3

0

6-8

Ej
god

-

18

47,3

-

3

0
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Sättmått [mm]

Extra vatten för
absorbtion % av RCA

7

Utbredningsmått [mm]

Volym [l]

1

Arbetbarhet

Gjutning

1

Blandningstid [min]

Graderingskurva

Ballast  Cement  Blandningsvatten  SP

Blandningsordning

Tabell 4 Resultat från försöksprogram för återvunnen betong som ballast i ny betong med vct 0,5.
Graderingskurva 1: Naturgrus 0/8 mm
Graderingskurva 2: Återvunnen betong 0/8 mm, 8/11,2 mm
Graderingskurva 3: Återvunnen betong 0/8 mm, 0,5/4 mm, 8/11,2 mm

4.1 Framtagning av partikelfördelningskurva
I figur 26 framgår partikelfördelningskurvan för naturgrus från Hedareds sand & betong, som
används i deras betongproduktion. Kornstorlek för referensbetonget är mellan 0 mm till 8
mm. I detta fall syns att siktkurvan är delvis utanför ramen för gränskurvorna vilket är de
svarta linjerna.

Ackumulär vikt% passerande

Naturgrus 0/8
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0,0625

0,125

0,25

0,5

1

2

4

8

Maskvidd (mm)

Figur 26 Partikelfördelningskurva för naturgrus 0-8 mm

I figur 27 framgår partikelfördelningskurvan för återvunnen ballast med kornstorlek 0 till 8
mm. Siktkurvan är utanför gränskurvorna.

Ackumulär vikt% passerande

Återvunnen ballast 0/8
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
0,0625

0,125

0,25

0,5

1

Maskvidd (mm)
Figur 27 Partikelfördelningskurva för återvunnen ballast 0-8 mm
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2

4

8

I ett försök för att få in siktkurvan mellan gränskurvorna, togs förutom korstorleken 0/8, även
en fraktion mellan 0,5/4 mm fram. Detta för att få in siktkurvan mellan gränskurvorna.
Resultatet förbättrades, dock inte inom gränskurvorna. Se figur 28.

Ackumulär vikt% passerande

Återvunnen ballast 0/8 + 0,5/4
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0,0625

0,125

0,25

0,5

1

2

4

8

Maskvidd (mm)
Figur 28 Partikelfördelningskurva för återvunnen ballast 0-8 mm kombinerad med 0,5-4 mm

I figur 29 framgår partikelfördelningskurvan för återvunnen ballast med kornstorlek 0/4 mm.
Siktkurvan är innanför gränskurvorna vilket tyder på att fraktionen 0/4 mm är inom ramen av
svensk standard.
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Återvunnen ballast 0/4
Ackumulär vikt% passerande

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0,0625

0,125

0,25

0,5

1

2

4

8

Maskvidd (mm)
Figur 29 Partikelfördelningskurva för återvunnen ballast 0-8 mm

4.2 Vattenabsorption
Vattenabsorption naturgrus med SP
Den svenska standarden SS-EN 1097-6 är en metod som användes för att bestämma
vattenabsorptionen och korndensiteten hos ballasten. Vid genomförandet av testet vägdes fyra
tomma pyknometrar, pyknometerar med vatten och de fraktionerna som skulle testas. Därefter
applicerades de olika fraktionerna i var sin pyknometer vilka fylldes med vatten för att sedan
vägas igen. Temperaturen för varje försök beaktades. Dessa pyknometrar placerades sedan på
en skakmaskin i 24 timmar. Efter 24 timmar skulle innehållet tas ut och det hade blivit väldigt
kompakt så att det krävde stor kraft och skicklighet för att få ut innehållet utan att krossa
pyknometern. I originalreceptet tillsattes superplasticerare (SP) för att få bort luft mellan
ballastkornen och minska på sedimentations benägenhet. Följande fraktioner användes vid
utförandet av vattenabsorptionen:

Test 1: Fraktion 0-8 mm med startvikt på 1000g
Test 2: Fraktion 8-11,2 mm med startvikt på 2000g
Tabell 5 Vattenabsorption hos 0-8 mm och 8-11,2 mm fraktion

Fraktion (mm)

0/8

8/11,2

Vattenabsorption ( %)

2,0

1,6
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Vattenabsorption är relativt lågt för detta försök, vilket är positivt. Dock, är
vattenabsorptionen högre hos finballast än grovballast. Detta resultat används som referens.

Vattenabsorption återvunnen ballast med SP
Metod enligt SS-EN 1097-6 med tillsatt SP och introduktion av två nya fraktioner. Fraktioner
som användes var:

Test 1: Fraktion 0,5-4 mm med startvikt på 650 g
Test 2: Fraktion 0-8 mm med startvikt på 1000 g
Test 3: Fraktion 8-11,2 mm med starvikt på 2000 g
Test 4: Proportioner motsvarande betongreceptets fraktioner som kallas för mix, startvikt på
2000 g.
Tabell 6 Vattenabsorption hos 0,5-4 mm, 0-8 mm och 8-11,2 mm
fraktion
Fraktion

(mm)

0,5/4

0/8

8/11,2

mix

Vattenabsorption ( %)

12

15,3

7,7

8,6

Vattenabsorption är betydligt högre hos finballast än grovballast enligt resultat.
Vattenabsorptionen hos den återvunna ballasten är större jämfört med naturballast.

Vattenabsorption återvunnen ballast
Metod enligt SS-EN 1097-6. De nedanstående fraktionerna användes i försöket utan tillsatt SP
som tidigare försök.

Test 1: Fraktion 0,5-4mm med startvikt på 650 g
Test 2: Fraktion 0-8 mm med startvikt på 1000 g
Test 3: Fraktion 8-11,2 mm med starvikt på 2000 g
Test 4: Proportioner motsvarande betongreceptets fraktioner som kallas för mix, startvikt på
2000 g
Tabell 7 Vattenabsorption hos 0,5-4 mm, 0-8 mm och 8-11,2 mm

Fraktion (mm)

0,5/4

0/8

8/11,2

mix

Vattenabsorption ( %)

18,8

18,7

6,7

10,4
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Vattenabsorption är betydligt högre hos finballast än grovballast enligt resultatet.
Vattenabsorptionen hos den återvunna ballasten är större jämfört med naturballast. Det blev
ingen betydlig skillnad när det tillsattes superplasticerare vid vattenabsorption av återvunna
ballasten, se tabell 6 och 7.

4.3 Recept 1 - Gjutning och tryckhållfasthet
Recept 1 är ett originalrecept från Hedareds sand & betong utan förändringar, se tabell 8.
Tabell 8 Recept 1

Recept 1: Material kvantitet – original (kg) för 7 liter betongmix
Fraktion

Fraktion

0/8 mm

8/11,2 mm

5,9 kg

5,1 kg

Cement

Vatten

Super-plasticerare
(0,75% av cement)

3,43 kg

1,715 kg

0,0259 kg

Gjutning 1
Originalrecept med naturballast från Hedareds sand & betong. Detta utgör referensbetong som
blir ett mål för de kommande testen av återvunnen betong. I detta försök blev arbetbarheten
mycket bra. Det beror på ballastens naturliga egenskaper, se figur 30 och tabell 9.

Figur 30 Utbredningsmått för naturgrus och krossad berg
Tabell 9 Resultat från gjutning 1

Utbredningsmått/Sättmått (mm)

Kon

Plastburk

970/260

-/52
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Tabell 10 Resultat från gjutning 1

Cylinder 300mm

Kub 100mm

30,7

59

Mycket bra

Mycket bra

Tryckhållfasthet (28 dygn) MPa
Arbetbarhet

Gjutning 2
Original recept med återvunnen ballast, se tabell 10. Arbetbarheten var bra, dock inte lika
bra som referensbetongens, se figur 31.

Figur 31 Sättmått för återvunnen ballast
Tabell 11 Resultat från gjutning 2

Kon

Plastburk

550/150

-/12

Cylinder 300mm

Kub 100mm

Tryckhållfasthet (28 dygn) MPa

26,6

50

Arbetbarhet

Bra

Bra

Utbredningsmått/Sättmått (mm)

Tabell 12 Resultat från gjutning 2
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4.4 Recept 2 - Gjutning och tryckhållfasthet
I detta recept introducerades en ny kornfraktion 0,5/4 mm jämfört med recept 1. Den nya
fraktionen 0,5/4 mm introducerades för att förbättra partikelgraderingen och därmed
arbetbarheten. Betongmixen har minskat från 7 liter till 2 liter, se tabell 11. Minskningen av
mixen beror på att tillgång till material och tid var begränsad. Sättmåttsprövning begränsas till
endast plastburk. Gjutning sker i en kubform på 100 mm.
Tabell 13 Recept 2

Recept 2: Material kvantitet – (kg) för 2 liter betongmix
Fraktion

Fraktion

Fraktion

0/8

0,5/4

8/11,2

1,14

0,54

1,46

Cement

Vatten

Super-plasticerare
(0,75% av cement)

0,96

0,49

0,01274

Gjutning 3
I detta försök användes recept 2, se tabell 11. Blandningens arbetbarhet var dålig och
betongmixen var även svår att arbeta med.

Under sättmåttprovningen satt en del av

betongprovet fast i koppen, se figur 32.

Figur 32 Sättmått från gjutning 3

Gjutning 4
I detta försök infördes en ändring i recept 2. Ökning av receptets vatten temperatur från 21
till 25,9

för att åstadkomma förbättring på arbetbarheten. Arbetbarheten var likt gjutning

3, dock var sättmåttet sämre. Sättmåttet blev 0 mm och blandningen blev stel som en klump,
se figur 33.
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Figur 33 Sättmått från gjutning 4

Gjutning 5
Tillsattes extra superplasticerare uträknat till 1,3 % av mängden cement i recept 2.
Arbetbarheten och sättmåttet var bättre än både gjutning 3 och gjutning 4, se figur 34. Vid
denna gjutning var anledningen att tillsätta extra superplasticerare för att förbättra
arbetbarheten.

Figur 34 Sättmått från gjutning 5

Gjutning 6
I detta försök blev det en blandning av gjutning 4 och gjutning 5, det vill säga det tillsattes
extra superplasticerare och varmt vatten i betongmixen. Arbetbarheten och sättmåttet blev
betydligt bättre än de föregående testen, se figur 35.
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Figur 35 Sättmått från gjutning 6

Tabell 14 Resultaten redovisas från gjutning 3 till 6

Gjutning 3

Gjutning 4

Gjutning 5

Gjutning 6

Sättmått (mm)

0

0

5

15

Tryckhållfasthet

57,2

48,9

51,7

41,8

Mindre bra

Mindre bra

Bra

Bra

Resultat från test

(28 dygn) MPa
Arbetbarhet

4.5 Recept 2 – Extra vatten
På gjutning 7-9 används recept 2 som är modifierad med extra vatten. Ballasten i detta recept
blötläggs i 2 timmar med det extra mängd vatten.
Gjutning 7
7 % vatten uträknat från vikten av ballasten som tillsattes i ballasten i 2 timmar. Betongmixen
hade bättre arbetbarhet under blandningen och marginalt bättre sammanhållning än tidigare
försök, se figur 36. Mixen behövde inte allt vatten från receptet. 86,5g vatten av receptet
återstod.
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Figur 36 Sättmått från gjutning 7

Gjutning 8
5 % extra vatten i denna betongmix. Mixen behövde inte allt vatten från receptet. 36,5g vatten
av receptet återstod. Arbetbarheten var bättre än tidigare betongmix med 7 % extra vatten.
Vattnet blev separerat från betongmixen. Ingen sammanhållen betongmassa, se figur 37.

Figur 37 sättmått för gjutning 8
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Gjutning 9
3 % extra vatten. Denna mix behövde all vatten från receptet. Arbetbarheten var bättre än
gjutning 7 och 8. Dessutom fick den bäst sättmått av dessa tre försök, samt en sammanhållen
mixpasta, se figur 38.

Figur 38 Sättmått för gjutning 9

Tabell 15 Resultaten redovisas från gjutning 7 till 9

Resultat från test
Sättmått (mm)
Tryckhållfasthet

(28

Gjutning 7

Gjutning 8

Gjutning 9

5

10

18

42,7

41,9

47,3

Mycket bra

Mycket bra

Mycket bra

dygn) MPa
Arbetbarhet
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5 SLUTSATS
Denna studie har varit experimentell och resultaten som uppnåtts är en god grund för framtida
studier. Tryckhållfastheten hos den återvunna betongen i studien uppnår likvärdigt värde som
referensbetongen. Högsta tryckhållfasthet som uppnåtts efter 28 dygn av den återvunna
betongen är 57,2 MPa, jämfört med referensbetongen på 59 MPa. Detta tyder på att den
återvunna betongballasten kan användas i bärande konstruktioner.

Partikelfördelningskurvan för den återvunna ballasten är inte inom gränserna av svensk
standard. En av anledningarna är att ballastegenskaperna inte är densamma som hos
naturballast. Återvunnen ballast innehåller en stor mängd torkad cement. Under
siktningsprocessen blir det mer finmaterial, då liten del av cementet frigörs från den återvunna
ballasten. Detta påverkar partikelfördelningskurvan.

Arbetbarheten

hos

den

återvunna

betongen

uppnår

inte

samma

standard

som

referensbetongen, dock är det inte långt ifrån likvärdig arbetbarhet. En viktig punkt som det
ska tas hänsyn till är att den återvunna ballasten är mer porös än naturballast. Den absorberar
mer vatten vilket gör att betongblandningen blir betydligt torrare än referensbetongblandning,
se resultat från tabell 5, 6 och 7. Detta påverkar cementpastans karakteriserade egenskaper
negativt, till exempel torrare cementpasta.

Tiden har varit väldigt begränsad för att förbättra resultatet. Nästa steg för att uppnå bättre
resultat är att göra fler gjutningar av recepten som uppnått bäst resultat. Ett annat försök som
bör göras är att försöka skaka loss cementen från ballasten innan gjutning. Dock inte med
tumling eftersom ballastkornen blir runda i processen. Ballasten skall skakas eller vibreras
kraftigt så att cementen lossnar från ballastkornen. Detta ger ett flisigt ballastkorn och den
återvunna ballastens karaktär blir lik naturballast.
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BILAGA 3 – Vattenabsorption och korndensitet naturgrus med SP, fraktion 8-11,2
BILAGA 4 – Vattenabsorption och korndensitet återvunnen ballast med SP, fraktion 0-8
BILAGA 5 – Vattenabsorption och korndensitet återvunnen ballast med SP, fraktion 8-11,2
BILAGA 6 – Vattenabsorption och korndensitet återvunnen ballast med SP, fraktion 0,5-4
BILAGA 7 – Vattenabsorption och korndensitet återvunnen ballast med SP, fraktion mix

BILAGA 1
Vattenabsorption och korndensitet återvunnen ballast
Analys fraktion:

0,5/4

0/8
B1

8/11,2
A2

mix

Pykno nr

B2

A5

Vikt pykno tom (g) = m5
Vikt pykno tom + H20 =
m3 (g)
Vikt pykno + yttort
material (g)
Vikt pykno + yttort
material + H20 = m2 (g)

696,20 699,90 1075,30 1070,20
2018,50 2014,60 3519,20 3516,80

2405,80 2604,90 4720,70 4718,10

Vikt yttorrt material = m1
745,60
(g)
Vikt torrt material = m4 (g) 627,70
Upptagen H20 (g)

1145,20 2073,20 2141,80
964,60

1943,60 1940,10

Temperatur H20 (oc)
Densitet H20 = Qw (g /
cm^3)

20,00
20,50
20,70
20,30
0,99808 0,99810 0,99806 0,99814

Volym pyknometer V=(m3
– m5) / Qw (cm^3)

1273,4

1288,9

2441,6

2447,7

Skenbar korndensitet, ρa
(g/ cm^3)
Yttorr korndensitet, ρrd (g/
cm^3)

2,61

2,57

2,61

2,62

1,75

1,74

2,23

2,06

Yttorr o vattenmättad kornd.,
ρssd (g/ cm^3)

2,08

2,06

2,37

2,27

Vattenabsorption, WA24(
%)

18,8

18,7

6,7

10,4

BILAGA 2
Vattenabsorption och korndensitet naturgrus med SP, fraktion 0-8 mm

Analys fraktion:

0/8

Pykno nr

B1

Vikt pykno tom (g) = m5
Vikt pykno tom + H20 = m3 (g)
Vikt pykno + yttort material (g)
Vikt pykno + yttort material + H20 = m2
(g)

699,90
2012,00

Vikt yttorrt material = m1 (g)
Vikt torrt material = m4 (g)
Upptagen H20 (g)

1013,50
994,00

Temperatur H20 (oc)
Densitet H20 = Qw (g / cm3)

21,00
0,99800

Volym pyknometer V=(m3 - m5) / Qw
(cm3)

1288,9

Skenbar korndensitet, ρa (g / cm3)
Yttorr korndensitet, ρrd (g/cm3)

2,68
2,55
2,60

Yttorr o vattenmättad kornd., ρssd (g/cm3)

Vattenabsorption, WA24( %)

2636,50

2,0

BILAGA 3
Vattenabsorption och korndensitet naturgrus med SP, fraktion 8-11,2 mm

Analys fraktion:
Pykno nr

8/11,2
A2

Vikt pykno tom (g) = m5
Vikt pykno tom + H20 = m3 (g)
Vikt pykno + yttort material (g)
Vikt pykno + yttort material + H20 = m2
(g)

1075,30
3514,00

Vikt yttorrt material = m1 (g)
Vikt torrt material = m4 (g)
Upptagen H20 (g)

2020,00
1988,00

Temperatur H20 (oc)
Densitet H20 = Qw (g / cm3)

22,30
0,99780

Volym pyknometer V=(m3 - m5) / Qw
(cm3)

2441,6

Skenbar korndensitet, ρa (g / cm3)
Yttorr korndensitet, ρrd (g/cm3)

2,67
2,56
2,60

Yttorr o vattenmättad kornd., ρssd (g/cm3)

Vattenabsorption, WA24( %)

4760,00

1,6

BILAGA 4
Vattenabsorption och korndensitet återvunnen ballast med SP, fraktion 0-8 mm

Analys fraktion:

0/8

Pykno nr

B1

Vikt pykno tom (g) = m5
Vikt pykno tom + H20 = m3 (g)
Vikt pykno + yttort material (g)
Vikt pykno + yttort material + H20 = m2
(g)

699,90
2012,00

Vikt yttorrt material = m1 (g)
Vikt torrt material = m4 (g)
Upptagen H20 (g)

1116,00
968,00

Temperatur H20 (oc)
Densitet H20 = Qw (g / cm3)

21,20
0,99816

Volym pyknometer V=(m3 - m5) / Qw
(cm3)

1288,9

Skenbar korndensitet, ρa (g / cm3)
Yttorr korndensitet, ρrd (g/cm3)
Yttorr o vattenmättad kornd., ρssd (g/cm3)

2,57
1,84
2,13

Vattenabsorption, WA24( %)

15,3

2604,00

BILAGA 5
Vattenabsorption och korndensitet återvunnen ballast med SP, fraktion 8-11,2 mm

Analys fraktion:
Pykno nr

8/11,2
A2

Vikt pykno tom (g) = m5
Vikt pykno tom + H20 = m3 (g)
Vikt pykno + yttort material (g)
Vikt pykno + yttort material + H20 = m2
(g)

1075,30
3514,00

Vikt yttorrt material = m1 (g)
Vikt torrt material = m4 (g)
Upptagen H20 (g)

2097,00
1947,00

Temperatur H20 (oc)
Densitet H20 = Qw (g / cm3)

21,40
0,99812

Volym pyknometer V=(m3 - m5) / Qw
(cm3)

2441,6

Skenbar korndensitet, ρa (g / cm3)
Yttorr korndensitet, ρrd (g/cm3)

2,65
2,20
2,37

Yttorr o vattenmättad kornd., ρssd (g/cm3)

Vattenabsorption, WA24( %)

4728,00

7,7

BILAGA 6
Vattenabsorption och korndensitet återvunnen ballast med SP, fraktion 0,5-4 mm

Analys fraktion:
Pykno nr

0,5/4

B2

Vikt pykno tom (g) = m5
Vikt pykno tom + H20 = m3 (g)
Vikt pykno + yttort material (g)
Vikt pykno + material + H20 = m2 (g)

696,20
2015,00

Vikt yttorrt material = m1 (g)
Vikt torrt material = m4 (g)
Upptagen H20 (g)

703,50
628,00

Temperatur H20 (oc)
Densitet H20 = Qw (g / cm3)

21,60
0,99768

Volym pyknometer V=(m3 - m5) / Qw
(cm3)

1273,4

Skenbar korndensitet, ρa (g / cm3)
Yttorr korndensitet, ρrd (g/cm3)

2,60
1,98
2,22

Yttorr o vattenmättad kornd., ρssd
(g/cm3)

Vattenabsorption, WA24( %)

2402,00

12,0

BILAGA 7
Vattenabsorption och korndensitet återvunnen ballast med SP, fraktion 8-11 mm, 0-8
mm och 0,5-4 mm, vilket benämns mix.

Analys fraktion:
Pykno nr

mix
A5

Vikt pykno tom (g) = m5
Vikt pykno tom + H20 = m3 (g)
Vikt pykno + yttort material (g)
Vikt pykno + yttort material + H20 = m2
(g)

1070,20
3511,00

Vikt yttorrt material = m1 (g)
Vikt torrt material = m4 (g)
Upptagen H20 (g)

2113,50
1947,00

Temperatur H20 (oc)
Densitet H20 = Qw (g / cm3)

20,80
0,99798

Volym pyknometer V=(m3 - m5) / Qw
(cm3)

2447,7

Skenbar korndensitet, ρa (g / cm3)
Yttorr korndensitet, ρrd (g/cm3)

2,59
2,12
2,30

Yttorr o vattenmättad kornd., ρssd (g/cm3)

Vattenabsorption, WA24( %)

4707,50

8,6
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