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Sammanfattning 
 
Syftet med detta examensarbete var att i samarbete med betongföretaget 
Swerock och tillsatsföretaget SIKA studera och ta fram betongrecept med 
flygaska för olika varianter av självkompakterande betong, så kallad SKB. 
SKB framhålls som en produkt med långsiktig ekonomisk vinning, bättre 
gjutresultat men framför allt som ett skonsammare sätt att gjuta betong jämfört 
med den traditionella metoden. SKB innehåller nämligen förutom de klassiska 
materialen ballast, cement och vatten även flyttillsatsmedel som gör den 
vibreringsfri. Friläggandet av detta arbetsmoment skapar en betydligt bättre 
arbetsmiljö. Dock är SKB en produkt som kräver mer utav användaren i form 
av bättre planering vid blandning, transport och gjutning för att det inte ska 
bildas väckningar i den färdiga betongen som kan uppstå i en icke homogen 
gjutning. 
 
Enligt önskemål från Swerock skulle SKB-recept på husbetong samt 
anläggningsbetong sammanställas för fullskaleproduktion i företagets fabrik i 
Helsingborg. En husbetong är en betong som är lämplig till många ändamål 
men är inte specialanpassad. En anläggningsbetong är betong som är avsedd 
för yttre miljö och är anpassad för att stå emot frost och salt. 
 
Under samråd med Karin Pettersson från Swerock bestämdes att blandningar  
där 50 % respektive 100 % cementklinkern byttes mot flygaska för 
husbetongen som då skulle uppfylla hållfasthetskravet för en C25/30 betong 
på 25 MPa i cylindertryckhållfasthet och 30 MPa i kubtryckhållfasthet vid 28 
dygns ålder.  
Det bestämdes även att utbyte  av lagliga 6 % och en gräns mellan 11 – 13 % 
av cementklinkern till flygaska i anläggningsbetongen som då skulle uppfylla 
hållfasthetskravet på en C32/40 betong med 32 MPa i cylindertryckhållfasthet 
och 40 MPa i kubtryckhållfasthet. 
 
Projektet har omfattat teoretiska studier, laboratorieförsök på LTH:s 
betonglaboratorium och slutligen fullskaleförsök på Swerocks betongfabrik i 
Helsingborg.  
De teoretiska studierna utfördes i starten för att få en god förståelse för 
självkompakterande betong innan de praktiska momenten påbörjades. Under 
laboratoriearbetet på LTH assisterades projektet av Jan-Erik Ohlsson från 
SIKA som praktiskt bidrog till framtagandet av laboratorierecepten.  
 
En stor del av examensarbetet spenderades i LTH:s betonglaboratorium i 
Lund. Här utfördes blandningar på vilka flytsättsmått och mätningar av 
lufthalter i betongen utfördes. Flytsättsmått ger svar på hur bra betongen flyter 
ut på en platt yta. När betongen flyter ut så mäts utbredningsdiametern och det 

  



undersöks ifall någon sten- eller vattenseparation har skett.  
Laboratorieförsöken utfördes med hjälp av två grundrecept från Swerocks 
fabrik i Helsingborg. Efter detta togs två nollrecept fram i laboratoriet där 
betongen ansågs vara stabil utifrån flytsättmått och avsaknaden av separation. 
 
Tryckhållfasthetsresultaten för betong med flygaska vid 28 dygn var bra. Vi 
fick tryckhållfasthets värden som var över minimikravet. För husbetong med 
100 % flygaska erhölls en tryckhållfasthet på 43,8 MPa, kravet var 30 MPa. 
För anläggningsbetong med 5,1 % respektive 12 % erhölls tryckhållfastheter 
på 45,3 och 55,7 MPa, kravet var 40 MPa. Betong innehållande flygaska har 
en långsammare hållfasthetstillväxt i början av härdningsprocessen jämfört 
med betong utan flygaska så det kan vara aktuellt med olika betongrecept med 
olika mängder flygaska beroende på årstiderna här i Sverige.  
 
Nyckelord: Betong, Flygaska, SKB, receptoptimering 

  



Abstract 
 
The purpose of this bachelor thesis was to study and compile different recipes 
for concrete with flyash for different kinds of self- compacting concrete 
(SCC).  As requested by Swerock there were two kinds of SCC’s compiled, 
one for housing and one for construction like bridges. Recipes for the two 
types were to be compiled for full-scale production at Swerock’s factory in 
Helsingborg. 
 
In consultation with Karin Pettersson from Swerock it was decided that 
experiments with exchange of  50 % and 100% cement to flyash with the 
housing-concrete that should meet the strength requirements of a C25/30 
concrete with 25 MPa in cylinder pressure strength and 30 MPa in cube 
pressure strength be made.  
It was also decided to exchange legal 6 % and 11 – 13 % cementclinker to 
flyash for a bridge-concrete that would meet the strength requirements of a 
C32/40 concrete with 32 MPa in cylinder pressure strength and 40 MPa in 
cube pressure strength be made 
 

SCC is being highlighted as product with long term economical winnings, a 
better castresults, but particularly a more gentle way of casting concrete than 
the traditional method. SCC contains apart from the classic materials 
aggregate, cement and water also an admixture that makes it unnecessary to 
compacting work the concrete. Not having to compact the concrete creates a 
much better work environment.  It also needs to be said that SCC demands 
more from its user when it comes to planning of mixing, transport and casting 
so that no separation of the concrete occurs which could happen in a 
inhomogeneous casting.      
 

A big part of this project was spent in LTHs concrete laboratory in Lund. J-
ring tests and measurements of air content in the fresh concrete performed. J-
ring tests show how good the concrete will float out on a flat surface. The 
diameter of the area where the concrete has floated out is measured and it is 
examined if there has been any water- or stone separation. The new recipes 
were developed from two already existing recipes from Swerocks factory in 
Helsingborg. The new recipes were considered stable SCC from looking at the 
J-ring tests and confirmation of no separation of stone or water. 

The results of the strength test of the concrete with flyash was excellent. The 
compression strength that was way higher than minimum. For housing-

  



concrete with 100 % flyash the cube pressure strength reached 43,8 MPa, 
requirement is 30 MPa. For bridge-concrete with 5,1 % and 12 % flyash the 
cube pressure strength reached 45,3 and 55,7 MPa, requirement is 40 MPa. 
Concrete that contains flyash has a slower growth resistance in beginning of 
the curing process than concrete without flyash. This means that it will be 
current with different concrete recipes depending on the seasons here in 
Sweden. 

Keywords: Concrete, Recipes, Flyash, SCC, Pressure Strength 
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Definition av begrepp 
 
Arbetbarhet 
Arbetbarhet, eller gjutbarhet, beskriver den färska betongens flytegenskaper i 
produktionsstadiet. 
 
Ballast 
Vid betongtillverkningen benämns sten- och bergartsmaterialet för ballast. 
Förekommer i olika fraktioner som grus 0-8 mm, sten 4-8 mm, 8-16 mm och 
16-22 mm. 
 
Cementpasta 
Blandning av cement och vatten. 
 
C25/30 16 SKB 
”Klasserna betecknas med den lägsta karakteristiska tryckhållfastheten för 
provkroppen, t ex C25/30, där fck,cyl = 25 MPa och fck,cube = 30 MPa. 
Kravet är uppfyllt, dvs överensstämmelse föreligger, om provkropparnas 
karakteristiska tryckhållfasthet är lika med eller högre än den specificerade 
lägsta karakteristiska tryckhållfastheten (SS-EN 206-1; 7.1.4).” 16 innebär att 
det är max 16 mm ballast och SKB innebär självkompakterande betong. Den 
karakteristiska tryckhållfastheten är den dimensionerande tryckhållfastheten 
för en betongklass. 
 
C35/45 22 ANL SALTFRYS SKB  
Denna beteckning kännetecknar en betong med fordrade 
tryckhållfasthetstesterna med cylinder 35 MPa och kub 45 MPa. 22 innebär att 
det är max 22 mm ballast. ANL menas med att det är en betong med 
anläggningscement och SALTFRYS skall kunna vara frostbeständig och stå 
emot närvaro av tösalter. För att uppfylla detta krav måste kuberna skickas till 
Sydsten som utför testet. Se avsnitt 6.4. 
 
Flytsättmått 
Flytsättmått är ett mått på betongens konsistens och mäts med hjälp av en så 
kallad sättkon (som fylls med betong och sedan lyfts bort). Flytsättmåttet 
anger hur mycket betongen flyter ut på en plan plåt eller ett bord och mäts i 
mm.  
 
Flyttillsatsmedel 
Tillsatsmedel som påverkar ytspänningen i betongen. Detta medel gör så att 
friktionen mellan cementartiklarna minskar genom att finfördela dem 
samtidigt som medlet håller samman cementkornen. 
 

  



 
 
 
Luftporbildare 
Är ett tillsatsmedel som bildar ett luftsystem i betongen. Detta används främst 
vid konstruktioner som har krav att vara frosttåliga, exempelvis broar och 
vägar. 
 
SKB 
Självkompakterande betong, som i Sverige förkortas SKB. Detta är en betong 
som flyter ut och fyller ut formen utan vibrering. 
 
Stenseparation 
Orsakas av skillnader i densitet mellan grov ballast och cementbruk. De tyngre 
ballastkornen sjunker och koncentreras i botten av betongmassan, vilket får till 
följd att finare partiklar samlas i ytskiktet. 
 
Tillsatsmedel 
Finfördelat material som tillsätts betongen för att förbättra vissa egenskaper. 
 
Vattenseparation 
Uppstår när det finns för lite finmaterial i förhållande till blandningsvatten. 
Den leder till att vatten avskiljs från cementpastan. Det avskiljda vattnet 
samlas sedan i ytan, under större ballastkorn och under armering. 
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1 Inledning 
Denna rapport syftar till att redogöra för receptoptimering av SKB med 
flygaska både som husbetong och anläggningsbetong.  

1.1 Bakgrund 

Betong är ett av världens mest använda byggmaterial. På byggmarknaden 
introducerades betongen redan ca 500 år f.kr. Efter romarrikets fall upphörde 
dock produktionen av betong och återupptogs inte förrän på 1700 talet 
(Capton, 2010). 
 
Betong är ett tåligt byggnadsmaterial och består helt av oorganiska produkter. 
Betong som är proportionerad och gjuten på rätt sätt har en mycket lång 
livslängd. Vid gjutning av betong måste man vanligtvis vibrera den för att 
fylla formarna samt för att kunna få en god vidhäftning till armeringsjärnen. 
Vibreringsmomenten orsakar skador för byggnadsarbetarna på långsikt. För att 
motverka detta problem började man använda SKB – självkompakterande 
betong. SKB har fördelarna att det är en vibreringsfri betong som med hjälp av 
flyttillsatsmedel är självflytande. SKB medför även en lägre bullernivå på 
arbetsplatserna. En annan fördel med SKB är att då betongen är mer rörlig kan 
man gjuta mer komplicerade konstruktioner som hårt armerade konstruktioner 
eller konstruktioner med komplicerad geometri. 
SKB har  i fält visat oacceptabla egenskapsvariationer, därför bedrivs en 
ständig forskning och utveckling av produkten. Utvecklingen av SKB ämnad 
för husbyggnad har under de senaste åren gått frammåt i Sverige, då 
efterfrågan av produkten har varit relativt stor, främst ur arbetsmiljösynpunkt. 
Då cement blir dyrare samt släpper ut koldioxid vid tillverkning vill man hitta 
andra finmaterial som kan motsvara cements egenskaper. Inom ramen för det 
här examensarbetet skall  betongrecept innehållande flygaska optimeras. Det 
skall vara en SKB där en del av cementet har ersatts av flygaska men 
fortfarande uppvisa motsvarande hållfasthetsegenskaper som en ”vanlig” 
betong. De SKB som tas fram är husbetong och anläggningsbetong. 
Husbetong är en betong som används främst inomhus eller vid konstruktioner 
där betong inte är så utsatt av klimatet. Anläggningsbetong används oftast vid 
konstruktioner som det ställs större krav på i form av tryckhållfasthet och 
beständig mot frost- och saltangrepp. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbetet var att visa att det är möjligt att skapa SKB 
av betong innehållande flygaska. Metoden för detta var att utgå ifrån två 
befintliga recept, ett för husbyggnadsbetong och ett för anläggningsbetong. 
Optimering med avseende på 28-dygnshållfastheten av fyra stycken recept, två 
för husbyggnadsbetong och två stycken för anläggningsbetong utfördes sedan. 
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Rapporten visar hur optimeringen av grundrecepten anpassades till SKB 
innehållandes flygaska. Recepten skall användas på Swerocks fabrik i 
Helsingborg. 

1.3 Avgränsningar 

Examensarbetet omfattar SKB med flygaska som skall användas i 
husbyggnation och anläggningssammanhang, vilket betyder att testerna är 
utförda med cement för respektive inriktning. 
 
Det är i första hand den färska betongens egenskaper som undersökts och 
beaktats som flytsättmått och lufthalt.  
 
Studier har endast utförts på betongrecept från Swerock i Helsingborg som 
sedan modifierats med flygaska. 
 
Alla tillsatsmedel kommer från SIKA. Tillsatsmedeln som används är 
flyttillsatsmedel (VS-5), Stabilisator (4R) och luftporbildare (Aer-S). Se 
produktblad. 
 
Kraven på betongen är upprättad i samarbete med Swerock och gällande 
betongstandard SS-EN-206-1. 
 
Enbart flygaska från Eminerals används. 
 
Hänsyn till miljö och ekonomiska aspekter beaktas ej. 
 
1.4   Metod 
 
I denna rapport användes i huvudsak litteraturstudier, laboratorieförsök och 
fabriksförsök.  

- Litteraturstudie : Litteraturstudierna utfördes för att få grundläggande 
fakta om betong i allmänhet och SKB i synnerhet. 

- Laboratorieförsök : Alla laboratorieförsök utfördes på LTH’s 
betongverkstad. Dessa småskaliga försök utfördes för att hitta rätt 
proportionering bland alla beståndsdelar i betongen. Att utföra 
småskaliga försök i laboratoriet gör att man kommer fram till ett 
grundrecept så man lättare kan optimera betongen i fabrik.  

- Fabriksförsök : Här användes grundrecepten från de småskaliga 
laboratorieförsöken. På fabrik utfördes små justeringar för att uppnå 
målsättningarna som önskades med avseende på flytsättmått och 
lufthalt.  
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2 Kort om betong  

2.1 Historia 
 

Så tidigt som på 3000 f Kr använde egypterna kalk- och gipsbaserade 
hydrauliska bindemedel som likt cement hårdnar med vatten. Under 
romartiden 200 f Kr – 200 e Kr, byggdes bland annat akvedukter, broar och 
byggnader i betong som står kvar än idag. Ett exempel är Pantheon, byggt ca 
120 e Kr. Sen avstannade utvecklingen av betong tills 1700-talet. Då 
vidareutvecklades den hydrauliska kalken av engelsmännen John Smeaton och 
James Parker som senare tog patent på den naturligt hydrauliska kalken. Vid 
mitten av 1800-talet uppfanns portlandcementen av Joseph Aspdin. Det var 
under det sena 1800-talet och det tidiga 1900-talet som portlandcementen fick 
sitt stora genombrott. Då kom man på att man kunde armera betongen. På 
1930-talet uppfann Thomas Edison roterblandaren vilket öppnade för en helt 
ny produktionstakt. Sedan detta har utvecklingen gått frammåt i form av olika 
tillsatsmaterial och tillsatsmedel till betongen för att förbättra dess egenskaper 
(The history of Concrete, 2010). 
 
2.2 Beståndsdelar 
 
2.2.1  Cement 
Cement framställs av kalk som krossas och mals tillsammans med ett 
lermaterial. Det pulver som bildas kallas råmjöl. Råmjölet bränns sedan i en 
roterande ugn och kommer ut som små kulor, cementklinker. Cementklinker 
mals sedan ner tillsammans med gips för att ge cementen en långsammare 
härdning. Den slutgiltiga produkten blir ett grått pulver. 
Cementen påverkar betongens färska egenskaper, konsistens och tillstyvnad. 
Valet av cementsort beror på vilka krav som ställs på betongen. 
Anläggningscement används i princip alltid när det är krav på att betongen ska 
ha en låg värmeutveckling. Anläggningscement tillför goda egenskaper vid 
tillverkning av betong, till exempel krävs det mindre vatten i betongen när det 
används anläggningscement vilket ger en starkare betong. En annan god 
egenskap är att det inte krävs lika mycket tillsatsmedel vid användande av 
anläggningscement vilket gör den färdiga betongen billigare. 
Anläggningscement kräver dock erfarenhet av användaren då 
konsistensförändringen är snabbare än för traditionell betong. Det är även 
viktigt med blandningstid, blandningsordning och betongtemperatur. En 
anläggningsbetong med SKB ställer alltså höga krav på användaren (Retelius, 
2003). 
 

- Byggcement används vid vanliga betongarbeten. T.ex. husbyggen då 
det ställs lägre krav på frostbeständigheten. Byggcement innehåller 
förutom cementklinker ca 20 % kalkfiller och gips. 
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- Anläggningscement har betydligt grövre partiklar än byggcement och 
innehåller ca 5 % gips. Anläggningscementen används när vid grövre 
konstruktioner så som vägar och broar. När det gäller grövre 
konstruktioner så är anläggningsbetongen bättre då den ger en lägre 
värmeutveckling än husbyggnadsbetongen och spänningarna under 
härdningen blir därför mindre.  

 

2.2.2  Ballast 

Ballast är den sten- och bergartsmaterial som betongen innehåller. Följande 
olika kornstorlekar används som ballast: 
Filler (≤0,125 mm) 
Sand (≤4 mm) 
Fingrus (≤8 mm) 
Sten (>8 mm) 
När det gäller sten så skiljer man på singel och makadam. Singel är sten som 
är naturligt utvunnet och har en rund form medans makadam är mekaniskt 
utvunnet och har därför en kantig form. Eftersom betongtillverkning 
konsumerar stora mängder sten kan singel komma att förbjudas inom 
betongtillverkning i framtiden (Fjällberg, 2008). 
 
2.2.3 Tillsatsmedel 
 
2.2.3.1  Flyttillsatsmedel 
För att få betongen att komma in svåra och trånga konstruktioner används 
flyttillsatsmedel i SKB:n som gör den mer lättrörlig och mer eller mindre helt 
självkompakterande. Flyttillsatsmedel används som en så kallad 
vattenreducerare. Tillsatsmedlet har samma inverkan som tillsats av vatten 
utan att försämra betongens vct. Flyttillsatsmedel används också i 
arbetsbesparande syfte eftersom vibrering inte blir nödvändigt(J-E. O, 2010). 
I projektet har flyttillsatsmedlet VS-5 från SIKA använts. VS-5 är ett 
tillsatsmedel som ger betongen god hållfasthet och god arbetbarhet. VS-5 har 
även en kort inblandningstid på ner mot 30 sekunder (Produktblad VS-5). 
Flyttillsatsmedlet är en förening av polymerer dvs. långa kolkedjor. 
Polymererna slår sönder cementkornen och binder ihop kornen på större 
avstånd. På så sätt bibehålls volymen av betongen fast med mindre cement. 
Detta gör att betongen blir mer rörlig och då lättflytande. 
 
2.2.3.2 Luftporbildande 
När det behövs en frostbeständig betong så det ett luftporbildande 
tillsatsmedel som används. I projektet har det luftporbildande tillsatsmedlet 
SikaAer-S från SIKA använts. SikaAer-s är en transparant vätska som har en 
inblandningstid på 90-180 sekunder (Produktblad Aer-S). Aer-S är en klar 

 
 

4



vätska, baserad på talloljederivat. Det gör så att det bildas en massa små 
luftporer i betongen som ger plats för expansion när vatten i betongen fryser 
till is. (Burström, 2001) 
 
2.2.3.3 Stabilisator 

En stabilisator gör med sin kemiska sammanställning betongen mindre 
separation – och blödningsbenägen.  
I projektet har stabilisatorn Sika Stabilizer 4R från SIKA använts som har en 
blandningstid på 90-180 sekunder. 4R är en blåaktig vätska som baseras på 
organiska polymerer (Produktblad 4R).  
 
 
2.3 Betongens egenskaper 
Betong är en unik produkt i många avseenden. Välproportionerad och 
välhärdad betong har en hög tryckhållfasthet och god slitstyrka. Fördelar med 
betong som byggnadsmaterial utöver den höga tryckhållfastheten är bland 
annat möjligheten att skapa unika former. När betong används till byggnader 
klassas den som tät, brandsäker, ljudisolerande och energilagrande. 
(HeidelbergCement, 2010) 
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3 SKB – självkompakterande betong 

3.1  Historia 
Under 1980-talet började Professor H. Okamura från Kochi University of  
Technology att arbeta på ett projekt som handlade om att förbättra betongens 
flytegenskaper så mycket att kompaktion inte längre var nödvändig. Han kom 
underfund med att man kanske kunde dela cementpartiklarna till mindre 
partiklar och binda samman dessa med förlängda armar (tillsatsmedel). Det 
var alltså här som de första stegen mot en självkompakterande betong togs.  
De första fullskaleförsöken gjordes i Japan i början av 1990-talet och SKB 
därefter började SKB användas i betydelsefulla projekt (Okamura. H, 2003). 
Sedan dess har produktionen i resten av världen ökat. I Sverige påbörjades 
forskningen om SKB under mitten av 1990-talet och 1997 användes det för 
första gången i ett fullskaleprojekt i Sverige (Skanska). 
 
3.2  Allmänt 
Det revolutionerande med självkompakterande betong är att den på egen hand 
utan vibrering flyter ut i formens alla hörn och omsluter all armering. En SKB 
ska vara stabil och samtidigt lättflytande under hela processen från 
tillverkning i fabrik till att den ligger färdiggjuten i formen på bygget. En SKB 
ska ha tixotropa egenskaper vilket betyder att betongen ska vara geléartad i 
viloläge så att stenarna ”flyter” i betongen men betongmassan ska även vara 
flytande vid omrörning.  Det är viktigt att alla ingredienser doseras väl så att 
betongen blir homogen och det inte uppstår någon separation av sten, bruk och 
vatten. Meningen med SKB är att den ska bli så pass homogen och tätt att den 
får samma beständighet och egenskaper som en traditionellt vibrerad betong. 
 Framställandet av en SKB som uppfyller kraven på stabillitet och flytbarhet 
kan gå till på några olika sätt. Ett vanligt sätt är att tillsätta ett flyttillsatsmedel 
som gör så att betongen blir mer lättflytande utan att behöva tillsätta extra 
vatten. På detta sätt behåller betongen sitt vct. Krav på en färsk SKB i praktisk 
produktion relateras till följande egenskaper: flytförmåga, passeringsförmåga 
och stabilitet. Flytförmåga är den färska betongens förmåga att under 
gravitation fylla ut formen och fullständigt omsluta armeringen. 
Förmågan att flyta ut genom trånga öppningar utan att blockeringar uppstår 
kallas för passeringsförmåga. En SKB:s stabilitet beskriver förmågan att 
undvika separation (Retelius, 2003).  
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3.3  Beståndsdelar i SKB 
Tillskillnad från vanlig betong som bara innehåller ballast, cement, vatten och 
tillsatsmedel så behövs även tillsatsmaterial för att framställa en SKB. I 
följande avsnitt beskrivs beståndsdelarna i SKB . För att uppnå en SKB krävs 
flyttillsatsmedel och man kan då minska mängden vatten men ändå få en 
flytande betong. 
 
3.4 För- och nackdelar med SKB 
Det finns många fördelar med att använda SKB. Inte minst ekonomiska 
eftersom det krävs färre arbetsmoment i form av mindre efterarbete när 
betongen är på plats. Även möjligheterna att skapa spännande geometrier är en 
viktig fördel vid användandet av SKB. Eftersom vibreringsmomentet tas bort 
så minskar arbetsskador för arbetarna och bullret minskar markant (Skanska, 
2010).  
SKB är en produkt som gör det möjligt att gjuta i svåråtkomliga utrymmen där 
traditionell utrustning har svårt att få plats (Retelius, 2003). 
 
Negativa erfarenheter säger att det är svårt att hålla en jämn konsistens på 
leveranser och det visar sig som blåsor och flammighet i den färdiga betongen. 
Det är svårt att gjuta tjockare plattor och bjälklag med SKB då det krävs mer 
än en betongsats för att fylla ut formen. Om inte hela formen blir homogen 
finns det risk för att det bildas väckningar och därmed en risk att satserna 
börjar glida på varandra. Detta kan även uppstå då en så kallad gjuthud hinner 
bildas på den gamla satsen som i sin tur motverkar blandning med en ny sats. 
Detta uppstår då tillflödet inte är konstant i formen. Dessa problem bedöms 
som möjliga att klara av om branschen satsar på utbildning och arbetsträning 
(Retelius, 2003). 
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4  Aska 
 
4.1 Allmänt 
I Sverige produceras årligen omkring 1 miljon ton aska. Denna aska kommer 
från olika källor. Omkring 447 000 ton kommer från avfallsförbränning, 
267 000 ton från massa- och pappersindustrin och 200 -300 000 ton per år 
kommer från energibranschen. Mängden aska som beräknats tar ingen hänsyn 
till vattenhalten i askan. (Bjurström, 2002) 
I energibranschen talar man om energiaskor. Dessa kommer från förbränning 
av olika vedmaterial (pellets och skogsträ), torv och kol.  
Energiaskor delas in i olika grupper  beroende på hur de faller i 
förbränningskammaren och vilken typ av förbränningskammare man 
använder. Man talar om fyra olika askor, flygaska, bottenaska, bäddaska och 
rökgasreningsprodukter. I arbetet har flygaska använts eftersom det är den 
aska som har bäst självhärdande egenskaper vilket gör den till en god ersättare 
till cement. 
 
4.2  De olika askorna 
 
4.2.1 Bottenaska 
Längst ner i förbränningspannan hamnar den aska som kallas bottenaska. 
Bottenaskan innehåller större partiklar med högre densitet än de andra askorna 
men har ett högre tungmetallinnehåll än t.ex. flygaskor (Hjalmarsson 1999). 
 
4.2.2 Bäddaska 
Askan som kommer från fluidbrännpannor kallas för bäddaska. Denna aska 
innehåller högre halter av kalcium som gör att askan karbonatiseras när den 
kommer i kontakt med luft (Hjalmarsson 1999). 
 
4.2.3 Rökgasreningsprodukten 
Vid förbränning löses små finpartiklar och kol upp i rökgasen och detta 
benämns rökgasreningsprodukten. Rökgasrening är nödvändigt vid vissa typer 
av förbränning av till exempel kol. Vid förbränningen så tillsätter man kalk för 
att avsvalna gasen samt binda farliga ämnen. Partiklarna fastnar sedan i filter, 
tvättning med vatten, elektrostatiska stoftavskiljare mm (Södertälje, 2010) 
 
4.2.4 Flygaska 
Den aska som följer med rökgaser ut från förbränningskammaren och upp i 
skorstenen och samlas upp i elektrostatiska stoftavskiljare kallas för flygaska 
och är den aska som har använts i detta betongprojekt. Studier visar att på 
grund av sina puzzolana (självhärdande) egenskaper kan den ersätta upp till 50 
% av cementklinkern i betong. Skälet till att det inte går att ersätta mer cement 
med flyaska är att det inte kommer att bildas tillräckligt mycket 
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hydratiseringsprodukter per volymenhet pasta (Eminerals, 2010). Det är 
hydratiseringsprodukterna som gör att betongen successivt hårdnar. 
Flygaska innehåller en större mängd obränt material och tungmetaller än de 
övriga askorna (Hjalmarsson 1999). Det finns dock ingen nämnvärd skillnad 
på tungmetallhalten i flygaska jämfört med tungmetallhalten i cement 
(Eminerals, 2010). 
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5  Betong med flygaska 
 
5.1 Allmänt 
Vissa flygaskors puzzolana (självhärdande) egenskaper är så pass bra att dessa 
ämnar sig väl som ersättning till cement i betong.  Alla flygaskor är dock inte 
så bra till detta. Flygaska från kolförbränning passar bättre som 
ersättningsmaterial än till exempel biobränsleaskor som dominerar 
askproduktionen i Sverige idag. Historiskt sett så började man redan på 1950-
talet att använda flygaska för att förbättra betongens egenskaper i USA och 
Storbritannien. I Danmark har de använt flygaska i betong sedan 70-talet och 
idag används 300 000 ton flygaska per år i deras betongtillverkning 
(Eminerals, 2010). 
Med flygaska i betongen uppnås en högre arbetbarhet än om det bara används 
cement. Den förbättrade arbetbarheten beror troligen på att flygaskpartiklarnas 
kulform som ger betongen lägre inre friktion (Eminerals, 2010). 
 
5.2 Härdning 
En konsekvens av flygaska i betong är den förlängda bindningstiden. Den 
uppstår på grund av att mängden cement minskas och det kan därmed inte 
bildas lika mycket kemiska reaktioner mellan cement och vatten (hydratation).  
I flygaska finns det alltid en del obränt kol som i stor grad binder de ämnen 
som bidrar till att blanda in luft i betongen. Det är därför nödvändigt att blanda 
i mer luftporbildande tillsatsmedel i betong innehållande flygaska med krav på 
lufthalten. Mängden tillsatsmedel varierar beroende på varifrån askan kommer 
(Eminerals, 2010). På grund av att härdningen inte är lika snabb i början som 
för en vanlig betong så kan det var aktuellt med ett sommar recept och ett 
vinter recept som är anpassade efter klimatet i Sverige. 
 
5.3 Tryckhållfasthet 
I början av betonghärdningen så ökar tryckhållfastheten hos betong med 
portlandcement snabbare än vad betong med flygaska gör. Tryckhållfastheten 
stiger i gengäld till att efter 28 dagar normalt vara högre än för betong med 
portlandcement (Eminerals, 2010). 
 
5.4 Värmeutveckling  
Vid användning av flygaska kommer värmeutvecklingen att vara mindre 
eftersom betongen innehåller mindre mängd portlandcement. Den 
värmemängd som frigörs vid härdning är direkt proportionell mot 
cementmängden. Betong med flygaska kommer därför att kunna gjutas då det 
finns risk för värmesprickbildning på grund av höga temperaturer (Eminerals, 
2010).  Det låga värmeutvecklingen är fördelaktig på sommaren. Under 
vinterhalvåret är det aktuellt att använda mindre flygaska för att inte fördröja 
härdningen ytterligare. 
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6.  Provningsmetoder 

6.1  Flytsättmått  
Flytsättmått är ett mått på den totala utbredningsdiametern, som ger ett mått på 
betongens flytförmåga.  Ett annat mått som är vanligt förekommande är T50, 
detta är en flytsättmåttbestämning. Här tar man tiden från det att man lyfter 
konen till betongen når ett utbredningsmått på 500 mm. Tiden T50 anses ofta 
proportionell mot betongens viskositet. Men enligt Utsi, 2003 så är detta 
sambandet bara giltigt för flytsättmått < 650 mm. Med viskositet menas hur 
lätt- eller trögflytande betongen är. I detta projekt strävas att uppnå ett 
flytsättmått mellan 620 – 800 mm. Då ligger SKB inom de klassificeringar 
som krävs för att det skall vara en SKB (Betong Banken, 2010). Flytsättmåttet 
går sen att justera med andelen flyttillsatsmedel eller den spädmån av vatten 
som man har tillgodo vid blandningen. Spädmånen är en andel vatten som 
reserveras vid blandningen som sedan kan tillföras utan att separation uppstår. 
Vid betong med krav på vct så har man en spädmån att använda för att nå den 
konsistens man är ute efter. Men vct får inte överstiga det angivna vct från 
konstruktören eller beställaren. Men man får leverera ett lägre vct än det 
beställda. 
 
Provningen går till på följande sätt: En sättkon placeras upp och ner på en T50 
platta dvs. en kvadratisk platta med markerad cirkel från centrum med 
diameter 500 mm. Samtidigt som konen lyfts så startar tidtagningen och 
avbryts så fort betongen nått 500 mm cirkeln. Eftersom betongen oftast inte 
flyter ut i en jämn cirkel får man använda sitt omdöme och besluta när 
betongen har en medeldiameter på 500 mm. När betongen slutat flyta så 
undersöks det om någon vatten- eller stenseparation skett. Betongen får inte 
bli brunaktig då har vattenseparation skett och stenen skall följa med hela 
vägen i utbredningen. Man vill inte heller inte ha en mörk rand runt betongen 
för då har finmaterialet separerat.  
Då ingen T50 platta fanns i laboratoriet, så har enbart det totala 
utbredningsmåttet undersökts och samt att inga separationer skett. 
 
Flytsättmått är ännu ingen Svensk Standard , men har blivit en metod att mäta 
konsistensen på SKB hos betongleverantörer och andra aktörer i branschen. 
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                Figur 1. Flytsättmått (A.Frid, 2010) 
 
 

6.2  Lufthalt 

För att kunna mäta lufthalten i betong används en lufthaltsmätare. Den består 
av ett kärl och ett lock med en pump som ökar trycket i kärlet samt en 
tryckmätare. Kärlet fylls med betong ända upp till kanten, kanten torkas ren 
från betong och locket ansluts. Nu fylls tomrummet mellan betongen och 
locket med vatten genom ventiler som sedan sluts. Ett standardiserat tryck 
pumpas upp i locket och släpps ut i betongen varpå tryckmätaren ger ett direkt 
värde på lufthalten i den färska betongen. Lufthalten i SKB skall enligt 
Swerock ligga på 3 – 7 % lufthalt. Detta beror även på vad betongen skall 
nyttjas till. Det ställs högre krav på anläggningsbetong än på 
husbyggnadsbetong. Anläggningsbetong skall vara frostbeständig och då 
uppfylla lufthalten enligt SS 13 70 03 (Tabell 5.3.2b) som säger att betong 
med stenfraktion 16 mm skall ha en lägsta lufthalt på 4,5 % . 
 
6.3 Tryckhållfasthetprovningar 
För att mäta tryckhållfastheten gjuts kuber på 150 x 150 mm. Kuberna gjuts i 
formar där de härdar i ett dygn. Efter första härdningsdygnet tas kuberna ur 
sina formar och placeras i vattenbad där de förvaras 5-7 dygn. Resterande tid 
upp till 28 dagar förvaras de i 20 grader. Resultatet som erhålls gäller för en 
torr kub. En våt kub har sämre hållfasthet än en torr. Så tryckhållfastheten 
skall reduceras med 8% som är den genomsnittliga skillnaden jämfört med en 
kub som legat i vatten fram till provning (Betonghandbok, 11.4;22). Med 
justerade värden kan det avgöras om kuberna klarar kraven för sitt 
användningsområde. Det vill säga att kuberna skall ha lika eller högre 
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tryckhållfasthet än den lägsta tryckhållfastheten för den specificerade 
tryckhållfasthetklassen. Från varje recept provas en kub. 
 
 
6.4 Saltfrostbeständighet 
Ett annat test som görs på anläggningsbetong är ett frystest. Provet skickas 
iväg för att frystestas och detta görs för att se om det är tillräckligt med porer, 
med rätt storlek och spridning så det inte blir någon frostsprängning under 
vinterhalvåret. Frystestet utförs enligt svensk standard SS 13 72 44. Kuberna 
isoleras på alla sidor utom ovansidan. Här tillför man 3 %-ig NaCl-lösning 
som sedan täcks med ett avdunstningsskydd. Efter detta fryses kuben och ca 
en gång i veckan samlar man ihop eventuella avskalningar från ytan. För 
godkänt resultat får inte avskalat material överstiga 1 kg/m2 (Betonghandbok, 
21.9;2.3). Resultaten för frystesterna kommer inte behandlas i denna rapport. 
Frysresultat för betong med flygaska tar 112 cykler (dagar) att erhålla. (T.K, 
2010) 
 
 
 
 

  
                    
                Figur 3, Gjutning av kuber.(A.Frid 2010) 
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7  Framtagning av recept 
 
7.1  Grundrecept 

Ursprungsrecepten som används till optimeringen av recept innehållandes 
flygaska är framtagna i Swerocks fabrik i Helsingborg och anpassade efter 
deras ballast och de flytmedel, stabilisator och luftporbildare som de 
använder sig av. I vårt samarbete med SIKA så kommer deras produkter 
att användas både i laboratorieförsöken och i fullskaleblandningarna på 
fabrik. Recepten är i kubikmeter och framgår av Tabell 7.1 och 7.2. 
Ursprungsrecepten är med tillsatsmedel av ett annat fabrikat.  I 
grundrecepten används byggcement från Slite, Gotland. 
 
Första utgångsreceptet är en husbetong är en C25/30 16 SKB. 

      
      Tabell 7.1 C25/30 16 SKB  

Benämning Mängd kg/m3 
Kalkfiller 113,75 
BYGG C SLITE 
CEM II-L 42,5 R 

325,00 

Kallvatten 102,38 
Slamvatten 102,38 
Dynamo Infra 
(flyt) 1,20 % av 
finmaterial 

3,90 

0-8 mm 
Lärkeröd 

1007,10 

8-16 mm Kross 709,41 
 2363,92 
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Andra utgångsreceptet är en anläggningsbetong  C32/40 22 ANL 
SALTFRYS SKB. 
 
Tabell 7.2 C32/40 22 ANL SALTFRYS SKB  
Benämning Mängd kg/m3 
Anl CEM 1 42,5  385,00 
Kallvatten  154,00 
Dynamo Infra (flyt) 
0,70 % av finmaterialet 

2,70 

Luftporbildare Mapair 
Rescon 0,04 % av 
finmaterialet 

0,15 

0-8 mm Lärkeröd 929,10 
8-16 mm Kross 490,84 
16-22 mm Kross 465,55 
 2427,34 
 
7.2  Målvärden 
Två recept av husbetongen med 50 % resp 100 % flygaska skulle tas fram. 
Då 100 % flygaska var mest intressant utfördes enbart denna blandning i 
fullskala. När det gäller anläggningsbetongen så var direktiven att skapa 
ett recept med max 6 %flygaska och ett recept som låg mellan 11 – 13 %. 
I anläggningsbetongen skall lufthalter mellan 4.5-7 % i betongen uppnås. 
Alla betongblandningarna skall ha ett flytsättmått mellan 650 – 800 mm. 
Andelen flygaska i en betong grundas på hur mycket cement den 
innehåller. Hur mycket flygaska en betong för tillfället får innehålla är 50 
% av cementklinkern som är 80 % av cement för ett byggcement. 
Motsvarande siffra för anläggningscement är 95 %  (Teknologiskt Institut, 
2010). 
 
Exempel på 300 kg byggcement 
300 kg byggcement * 80 % = 240 kg byggcementklinker 
Upp till 50 % av detta får ersättas med flygaska dvs.  
240 kg byggcementklinker * 50 % = 120 kg flygaska som får användas i 
betongen. 
 
Exempel på 300 kg anläggningscement 
300 kg anläggningcement * 95 % = 285 kg anläggningcementklinker 
Upp till 6 % av detta är tillåtet att ersätta med flygaska dvs.  
285 kg anläggningscementklinker * 6 % = 17,1 kg flygaska som får 
användas i betongen. 
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7.3  Försök med recept i laboratorium, LTH 
För att få en uppfattning om betongens egenskaper utfördes under en 
heldag en mängd olika blandningar med flyttillsatsmedel, stabilisator och 
luftporbildare. Att skaffa egen kunskap om hur en fungerande SKB ser ut 
var mycket viktigt då varje blandning skulle bedömas visuellt för att 
avgöra om separation av något slag skett eller ej. 
Det optimala förhållandet mellan vattenmängd och mängd 
flyttillsatsmedel då en bestämd mängd av cementen skulle ersättas med 
aska skulle hittas.  
 
Någon undersökning av fukthalten i grus resp stenkrossen utfördes inte då 
vi enbart blandade 20 L blandningar och fukthalten blir försumbar. 
 
Vid blandningarna undersökts konsistensen, separationer och 
flytsättmåttet på alla blandningar samt lufthaltsmätningar där detta var 
intressant. I laboratoriebladningarna kommer byggcement från Skövde 
användas då byggcement från Slite inte kunde tas från fabrik. 
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8. Laboratorieresultat 
 
8.1 Husbetong 50 % flygaska, LTH 
Efter ett flertal tester utifrån grundreceptet så provades det fram ett 
nollrecept. Med nollrecept menas att det flytsättmått som önskades kunde 
uppmätas utan någon form av separation. I det nya receptet används 73 % 
av flytmedlet jämfört med grundreceptet (Tabell 7.1 C25/30 16 SKB)  
 
8.1.1 Flytsättmått 
Blandningen som utgick från grundreceptet där cementklinkerandelen 
reducerades med 50 % och ersattes med flygaska visade upp dåliga 
egenskaper i form av trög flytförmåga och gav ett flysättmått på 600 mm.  
 
I nästa blandning användes samma andel cement och flygaska men till 
skillnad från förra blandningen ökades andelen 0-8 mm grus. Nu ökade 
flytsättmåttet till 620 mm. Men detta var fortfarande under målvärdet. 
Betongen ser väldigt bra ut. Inga former av separation uppstår.  
 
I följande blandning ökas andelen finmaterial vilket innebar en ökning 
med 15 kg cement och 3 kg flygaska. Samtidigt minskas mängden vatten 
och mängden flytmedel ökas. Detta ger ett bra resultat, ingen form av 
separation och ett flytsättmått på 650 mm. Men i blandningen användes 
enbart hälften av flytmedlet som var i receptet.  
 
I den slutgiltiga blandningen justerades flytmedlet till 0.6 % av 
finmaterialet. Detta genererade en trög betong så flytmedlet ökades med 8 
gram till 0,7 % av finmaterialet. Detta gav ett flytsättmått på 650 mm och 
en fin konsistens. Ballasten låg precis och flöt under ytan av pastan, ingen 
separation syntes och ballasten följde med pastans kant hela vägen under 
utbredningen av betongen.  
 
Resultaten visar tydligt att våra blandningar med låg andel finmaterial 
hade ett högre flytsättmått och blandningarna med högre andel finmaterial 
var trögare. Men samtidigt så kommer blandningarna med låg andel 
finmaterial att vara mer separationsbenägna och ha en lägre hållfasthet.  
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      8.1.2  Lufthaltsmätning 
Lufthalten mättes bara en gång och det var på det sista receptet. Resultatet 
av lufthaltsmätningen var 4,2 % vilket ligger inom gränserna som var satta 
tillsammans med Swerock, vilket är 3 – 7 % lufthalt. Receptet blev 
följande på LTH: 
 
Tabell 8.1 Husbetong 50 % flygaska 
Benämning Mängd kg/m3 
Flygaska 109 
Byggcement 
Skövde 

272 

Kallvatten 205 
SIKA VS-5, 
0,7% av 
finmaterialet 

2,67 

0-8 mm 
Lärkeröd 

1120,10 

8-16 mm Kross 592,9 
 2301,67 
 
 

       8.2 Husbetong 100 % flygaska, LTH 
Då erfarenheten och känslan för en fungerande SKB erhållits från 
föregående recept så var det inte lika svårt att utifrån grundreceptet skapa 
ett nollrecept. I det nya receptet används 68 % av ursprungsandelen av 
flytmedlet.  
 
8.2.1 Flytsättmått 
Med utgångspunkt från det slutgiltiga receptet med 50 % flygaska blev 
nästa recept med 100 % flygaska betydligt enklare att balansera. En första 
tanke var att med mer finmaterial borde mer flytmedel behövas. Därför 
ökades detta till 0,8 %. Ökningen av flytmedlet resulterade i att betongen 
separerade. Genom användning av 0,25% stabilisator, återgick betongen 
till en fin konsistens med ett flytsättmått på 620 – 630 mm. Men då det är 
bäst att använda så få tillsatsmedel som möjligt gjordes ytterligare 
blandningar. 
 
Nästa blandning använde samma mängder som föregående recept förutom 
flytmedlet som sänktes till 0,7 %. Detta medförde ett väldigt fint resultat. 
Med ett flytsättmått på 650 – 670 mm, ingen antydan till separation, 
ballasten flöt precis under ytan och följde med fint i kanterna så var detta 
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en fullt duglig betong att producera. Men ytterligare ett försök att optimera 
receptet gjordes. 
 
Denna gång användes enbart 0,6 % av flytmedlet och inga ändringar av 
övriga mängder i receptet gjordes. En tydlig förbättring syntes, det blev en 
bättre balans i betongen. Flytsättmåttet låg mellan 650 – 700 mm (då 
plattan inte låg helt i lod var det svårt att fastställa en definitiv diameter). 
Minimalt med bubblor i betongen, ballasten låg stabilt precis under ytan 
och flöt med pastan fint ut i kanterna.  

 
8.2.2  Lufthaltsmätning 
Lufthalten mättes bara en gång och det var på det sista receptet. Resultaten 
av lufthaltsmätningen var 2 % vilket ligger under Swerocks gränser som är 
3 – 7 % lufthalt. Ingen justering gjordes eftersom laboratorieblandningar 
kan uppvisa väldigt olika värden. För en husbetong är inte lufthalten så 
avgörande då den inte är exponerad för frost. Receptet blev följande på 
LTH.  
 

     Tabell 8.2 Husbetong 100% flygaska 
Benämning Mängd kg/m3 
Flygaska 191 
Byggcement 
Skövde 

238 

Kallvatten 200 
SIKA VS-5, 
0,6% av 
finmaterialet 

2,57 

0-8 mm 
Lärkeröd 

1092,80 

8-16 mm Kross 584,7 
 2309,07 
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8.3 Anläggningsbetong 5,1 % flygaska, LTH 
När det gäller anläggningsbetongen kommer det fler parametrar in i bilden 
t.ex. fler tillsatsmedel som luftporbildare och stabilisator. Det gäller att 
hitta balansen mellan dessa samtidigt som flytmedlet inte skall påverkas 
negativt. 
 
8.3.1 Flytsättmått  
Vid första blandningen är det viktigt att uppnå en bra konstistens att utgå 
ifrån. Blandningen var lite torr så extra vatten (2dl) tillsattes. Den rätta 
konsistensen uppnåddes. Varken sten- eller vattenseparation sker. 22 mm 
fraktion av ballast används inte när en SKB blandas för att ballasten får 
svårt att flyta med. Därför användes stenmax 16 mm vid optimering av 
anläggningsbetongen Ballasten håller sig fint under pastan och betongen 
har minimalt med bubblor. Detta betyder att luften som bildats i betongen 
stannar i blandningen och inte går upp i ytan. Vid ett flytsättmått mäts 
blandningen till 660-670 mm vilket är inom målvärdet (650 -800 mm).  

 
8.3.2 Lufthaltsmätning  
Mätning av lufthalten utfördes enbart en gång . Resultaten av 
lufthaltsmätningen gav 9 % luftinnehåll. Detta värde var för högt enligt 
SS-EN 13 70 03 då betongen skall ha ett minimum på 4,5 % och ett 
maximum på 7 %. Inga justeringar gjordes då konsistensen var bra och att 
lufthalten troligtvis kommer minska vid fabrikstillverkning. Receptet blev 
följande på LTH: 

 
Tabell 8.3 Anläggningsbetong 5,1 % flygaska 
Benämning Mängd kg/m3 
Flygaska 21 
Anl Cement Slite 430 
Kallvatten 170 
SIKA VS-5, 
0,9% av 
finmaterialet 

4,06 

SIKA Aer-S, 
0,06% av 
finmaterial 

0,27 

SIKA 4R, 0,3% 
av cementen 

1,29 

0-8 mm 
Lärkeröd 

1024,00 

8-16 mm Kross 681,33 
 2331,95 
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     8.4 Anläggningsbetong 9,5 % flygaska, LTH 

Då tillsatsmedlen redan var balanserade genom optimeringen av 
anläggningsbetong med 5,1 % flygaska, så var det enbart att öka mängden 
flygaska.  
 
8.4.1 Flytsättmått 
Vid första blandningen tillsattes 9,5 % flygaska jämfört med föregående 
recept. Detta recept innebar att betongen var på gränsen till 
vattenseparation. Ett test av flytsättmåttet togs ändå, vilket mättes till 700 
mm vilket var inom målvärdet. Men då vattenseparation riskerades  valdes 
att göra ytterliggare en blandning. Vattnet reducerades med ca 1dl i 
blandningen. Då en större blandare och större mängd används så blir 
blandningen mer jämn. Flytsättmåttet för sista blandningen blev bra, fin 
konsistens och ingen antydan till någon form av separation. Flytsättmåttet 
uppmättes till 640 mm vilket är godtagbart. 
 
8.4.2 Lufthaltsmätning 
Lufthaltsmätning gjordes vid båda blandningarna. Vid första blandningen 
uppmättes en för låg lufthalt på 3,9 % som enligt SS-EN 13 70 03 skall ha 
ett minimum på 4,5 % och ett maximum på 7 %. För att öka andelen luft i 
betongen fick mängden luftporbildare ökas. Den ökades från 0,04 % till 
0,06 %. Ett nytt lufthaltmätningstest gjordes, det nya receptet gav en 
lufthalt på 6,2 %. Detta var inom gränserna men kan justeras på fabrik om 
så önskas. Receptet blev följande på LTH: 
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     Tabell 8.4 Anläggningsbetong 9,5 % flygaska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
      
 
       
 
 
 

Benämning Mängd kg/m3 
Flygaska 39 
Anl Cement Slite 430 
Kallvatten 172 
SIKA VS-5, 
0,9% av 
finmaterial 

4,22 

SIKA Aer-S, 
0,06% av 
finmaterial 

0,28 

SIKA 4R, 0,3% 
av cementen 

1,29 

0-8 mm 
Lärkeröd 

1010,6 

8-16 mm Kross 671 
 2328,39 
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      9. Fabriksresultat (fullskaleblandningar) 
Resultaten från laboratorieförsöken vid LTH är nu de nya 
utgångsrecepten för fabriksblandningarna. Detta innebär att samma 
målvärden är uppsatta. Här uteslöts dock husbetong med 50 % flygaska 
då receptet med 100 % flygaska var mer intressant att prova i fullskala för 
att undersöka om denna typ av betong klarar de uppsatta målen.  
 
9.1 Husbetong 100 % flygaska, Fabrik Helsingborg 
Vid fabriksblandningarna utgår man från laboratorierecepten. Flytsättmått 
och lufthalts innehåll kommer skilja sig lite, så små justeringar kommer 
behövas. När man blandar på fabriken så finns där även något som kallas 
spädmån. Med detta menas att när man skapar en blandning sparas en viss 
andel vatten från den ursprungliga vattenmängden i receptet som kan 
tillsättas utan att separation sker. 
 
9.1.1. Flytsättmått 
Vid första blandningen på fabrik användes receptet i tabell 8.2. Detta 
gjordes för att skapa en känsla för skillnaden mellan laboratorie- och 
fabriksmiljö. Denna betong blev väldigt blöt och vattenseparation uppstod. 
När andra blandningen skulle köras så minskades andelen finmaterial och 
vattenmängd. Detta skapades genom en ökning av mängd 8-16 stenkross 
och en ökning av flytmedelsmängden. Denna blandning resulterade i en 
spädmån på 15 liter vatten. Blandningen blev aningen torr ändå. Så till 
tredje blandningen användes 12 av de 15 liter spädvatten och blandningen 
blev fin. Ingen antydan till någon form av separation. Denna betong nådde 
ett flytsättmått på 740 mm.  
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9.1.2 Lufthaltsmätning 
För husbetongen med 100 % flygaska gjordes enbart en lufthaltsmätning. 
Mätningen utfördes på receptet som uppmättes till 740 mm i flytsättmått.  
Vid mätning av lufthalten så innehöll betongen 4,5 % luft vilket är 
godkänt. Receptet blev följande på fabrik: 
 

     Tabell 9.1 Husbetong 100 % flygaska 

Benämning Mängd kg/m3 
Flygaska 190  
BYGG CEM II 237 
Kallvatten 177 
SIKA VS-5, 
1,1% av 
finmaterial 

4,7 

0-8 mm 
Lärkeröd 

1040,82 

8-16 mm Kross 727,52 
 2377,04 
 
9.1.3 Tryckhållfasthet 
Tryckhållfastheten för en vanlig C25/30 betong där det andra siffervärdet 
visar den erfordrade tryckhållfastheten för en standardkub på 150 x 150 
mm, dvs. 30 MPa. (Boverket, 2010) 
Resultaten för C25/30 16 SKB med 100 % flygaska blev följande för en 
kub: 
 
28 dygn : 47,6 * 0,92 = 43,8 MPa 
 
Då kuberna är torra när de testas så räknar man att en genomsnittlig 
reducering på 8 % sker vid våt kub. Resultaten är omräknade med en 
faktor på 0,92 så att de kan jämföras med normvärden (T.K 2010). Att nå 
en tryckhållfasthet på 30 MPa var väntat, men inte att nå så högt över. 
Detta visar att flygaskan ger en ökad tryckhållfasthet. 
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9.2 Anläggningsbetong 6,7 %  flygaska, Fabrik Helsingborg 
När anläggningsbetong med 6,7 % flygaska skall blandas på fabrik så har 
erfarenheten av optimeringsprocessen ökat. Men nu är både flytsättmåttet 
och lufthalten extra viktig jämfört med husbetongen då en 
anläggningsbetong är ständigt utsatt för frost och salt angrepp. Av 
erfarenheten från tidigare blandningar kommer små justeringar utföras för 
att uppnå rätt värden och konsistens.  
 
9.2.1 Flytsättmått 
På grund av bristande erfarenhet av hur anläggningsbetongens luftinnehåll 
påverkas när större mängder betong blandas så väljs till en början att köra 
utan luftporbildare för att uppnå rätt flytsättmått. Laboratoriereceptet på 
anläggningsbetong med 6 % flygaska blandas för att se vilka egenskaper 
som uppnås. Konsistensen blir fin men flytsättmåttet hamnar på 550 mm 
vilket är alldeles för långt ifrån målvärdet på 650 – 800 mm. Nästa 
blandning blandas med samma koncept utan luftporbildare. Nu tillsätts 
mer vatten och flytmedel. Nu uppnås ett flytsättmått på 720 mm med en 
spädmån på 24 liter.  
I blandning nr tre tillsätts lite luftporsbildare och 8 liter av 
spädmånsvattnet. Då är flytsättmåttet uppe i 800 mm. Detta bedöms vara 
stort för en blandning där ingen användning av spädmånsvattet behövts 
och därför adderas en aning luftporbildare. Nu uppnås ett flytsättmått på 
670 mm med 24 liter spädmånsvatten att tillgå.  

 
9.2.2 Lufthaltsmätning 
Lufthalten i anläggningsbetongen måste vara relativt hög då den skall 
motstå klimatets påfrestningar. Lufthaltsmätningen utfördes på tre av fyra 
blandningar. Den första blandningen var utan luftporbildare och uppmättes 
då till 2.2 % luft vilket är för lite. Nästa blandning där flytsättmåttet 
uppnådde 800 mm användes 0,02 % luftporbildare för att öka lufthalten. 
Lufthalten ökade men inte tillräckligt då den uppmättes till 2,9 %. I 
blandningen med 670 mm flytsättmått ökades luftporbildaren till 0,06 %. 
Detta gav rätt målvärden. Luftinnehållet mättes till 5,5 % (4,5% är 
minimum se SS 13 70 03). Denna blandning blev mycket bra och kuber 
för att kontrollera tryckhållfastheten och saltfrostbeständighet togs från 
denna blandning. Receptet blev följande på fabrik: 
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     Tabell 9.2  Anläggningsbetong 6,7 % flygaska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benämning Mängd kg/m3 
Flygaska 26 
Anl CEM 1 410 
Kallvatten 184,5 
SIKA VS-5, 
0,9% av 
finmaterial 

3.9 

SIKA Aer-S, 
0,06% av 
finmaterial 

0,26 

SIKA 4R, 0,3% 
av cement 

1,23 

0-8 mm 
Lärkeröd 

988,88 

8-16 mm Kross 696,58 
 2311,35 

      9.2.3 Tryckhållfasthet 

Tryckhållfastheten för en vanlig C32/40 betong där det andra siffervärdet 
visar den erfordrade tryckhållfastheten för en standardkub på 150 x 150 
mm, dvs. 40 MPa. (Boverket, 2010) 
Resultaten för C32/40 16 SKB med 6,7 % flygaska blev följande: 
 
28 dygn : 49,23 * 0,92 = 45,3 MPa 
 
Då kuberna är torra när de testas så räknar man att en genomsnittlig 
reducering på 8 % sker vid våt kub. Resultaten är därför omräknade med 
en faktor på 0,92 så att de kan jämföras med normvärden (T.K 2010). Att 
nå en tryckhållfasthet på 40 MPa var väntat, men inte att nå så högt över. 
Detta visar att flygaskan ger en ökad tryckhållfasthet. 
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9.3 Anläggningsbetong 12 % flygaska, Fabrik Helsingborg 
Efter optimering av anläggningsbetongen med 6,7 % flygaska finns nu 
känsla för hur man skall hantera anläggningsbetong med 14,3 % flygaska. 
En blandning utan luftporbildare utfördes inte då man kunde se vid 
blandningen med 6,7 % flygaska att luftporbildare är nödvändig. 
 
9.3.1 Flytsättmått 
Ursprungsreceptet från laboratorieblandningen på LTH följdes som första 
blandning, även med luftporbildare. Detta resulterade i att ett flytsättmått 
på ca 800 mm. Blandningen hade en spädmån på 27 liter vatten. En ny 
blandning utfördes med mindre mängd luftporbildare, annars var allt 
samma som innan. Ingen spädning utfördes så fortfarande fanns 27 liter 
spädmån tillgodo. Flytsättmåttet uppnådde en utbredning på 730 mm 
vilket var inom målvärdet. 
 
9.3.2 Lufthaltsmätning 
Lufthaltsmätning utfördes på båda blandningarna. Vid den första 
blandningen användes 0,06 % luftporbildare. I denna blandning uppmättes 
en lufthalt på 7,5 % luft vilket är för mycket. I nästa blandning sänktes 
halten av luftporbildare från 0,06 % till 0,045 % vilket gav resultat. Då 
uppmättes lufthalten till 5,5 % (4,5 % är minimum, se SS 13 70 03). På 
denna betong utfördes gjutning av kuber som skall testas för 
tryckhållfasthet och frostbeständighet. Receptet på fabriken i Helsingborg 
blev följande: 
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 Tabell 9.3  Anläggningsbetong 12 % flygaska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Benämning Mängd kg/m3 
Flygaska 47 
Anl CEM 1 42,5 
MH/SR/LA 

410 

Kallvatten 184,50 
SIKA VS-5, 
0,9% av 
finmaterial 

4.11 

SIKA Aer-S, 
0,06% av 
finmaterial 

0,27 

SIKA 4R, 0,3% 
av cement 

1,23 

0-8 mm 
Lärkeröd 

974,36 

8-16 mm Kross 686,34 
 2307,81 

9.3.3 Tryckhållfasthet 
Tryckhållfastheten för en vanlig C32/40 betong där det andra siffervärdet 
visar den erfordrade tryckhållfastheten för en standardkub på 150 x 150 
mm, dvs. 40 MPa (Boverket, 2010). 
Resultaten för en kub av C32/40 16 SKB med 12 % flygaska blev 
följande: 
 
28 dygn : 60,5 * 0,92 = 55,7 MPa 
 
Då kuberna är torra när de testas så räknar man att en genomsnittlig 
reducering på 8 % sker vid våt kub. Resultaten är därför omräknade med 
en faktor på 0,92 så att de kan jämföras med normvärden (T.K 2010). Att 
nå en tryckhållfasthet på 40 MPa var väntat, men inte att nå så högt över. 
Detta visar att flygaskan ger en ökad tryckhållfasthet. 
 

 
  

 
 

28



10  Diskussion och slutsats  
 
Syftet med examensarbetet var att studera SKB innehållande flygaska och ta 
fram olika recept av denna typ av betong för husbyggnad och 
anläggningskonstruktioner. De olika försöken utfördes på laboratoriet vid 
LTH och fabrik i Helsingborg. Den största skillnaden mellan 
laboratorieblandningarna och fabriksblandningarna var att samma recept på 
laboratoriet och fabriken uppvisade olika lufthalter. Betongen i laboratoriet 
uppvisade även en viss fläckighet av askan vilket inte var estetiskt tilltalande. 
En orsak till detta kan vara att blandningarna endast var på 20 liter och 
blandarens kapacitet inte är detsamma som på fabriken. I fabriken uppstod 
ingen ”fläckighet” av flygaskan vilket tyder på att blandningen blivit mer 
homogen. En observation som gjordes av blandningarna var att flygaskan 
”sväljer” luft. Detta innebär att i betonger med flygaskor behövs mer 
luftporbildare än  i en SKB utan flygaska då det märktes att askan sväljer luft.  
Kriteriet för att godkänna receptet var ett flytsättmått på 640-800 mm och att 
tryckhållfastheten vid 28 dygn skulle bibehållas. Recepten som togs fram 
visade tryckhållfastheter som med god marginal var över det erfordrade värde 
som angivits för respektive betong. Man kan därför fortsätta att optimera 
flygaska, cement och ballast för att sänka tryckhållfastheten till erfordrad nivå 
och göra betongen billigare under förutsättning att normen tillåter större 
mängd flygaska i betong än idag. 
 
Då ett recept på SKB innehållande flygaska är väldigt känslig måste 
receptoptimering ständigt göras så fort något material i receptet bytas ut. 
Utvecklingen av betong med flygaska är väldigt intressant då betongen 
uppvisar goda egenskaper och att flygaska är en produkt som återanvänds. 
Eftersom man kan använda flygaska och därav används mindre mängd cement 
så sänks också koldioxidutsläppet för produkten betong.  
SKB med flygaska visar en lägre utveckling av tryckhållfastheten vid tidig 
ålder (7 dygn) för att sedan visa en betydligt högre tryckhållfasthet än 
traditionell betong av samma kvalitet (Eminerals). Detta är en nackdel vid 
vintergjutning. Det kan därför vara aktuellt att använda sig av ett sommar- och 
vinterrecept som är anpassade för vårt svenska klimat. Vinterreceptet kan då 
lämpligtvis innehålla mindre andel flygaska än sommarreceptet eller innehålla 
någon typ av accelerator som startar härdningsprocessen fortare. 
Vidareutveckling av betong innehållande flygaska kan göras om man väljer att 
fortsätta öka den tillåtna andelen flygaska i betongen. Om nya optimeringar 
kan uppvisa liknande egenskaper som recepten i denna rapport visat så kan 
man ytterliggare reducera mängden cement. Undersökningarna i denna rapport 
gäller i första hand färsk betong och vad gäller beständigheten över ett långt 
perspektiv måste undersökningar göras. Betongen är ett intressant 
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byggnadsmaterial som är ständigt under utveckling vilket innebär nya 
möjligheter och utmaningar.  
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