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Förord 
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Sammanfattning 

Svensk kärnkraft ger upphov till radioaktiva restprodukter och dessa måste 
omhändertas på ett säkert och ansvarsfullt sätt för människan och miljön, kortsiktigt 
som långsiktigt. I Forsmark finns ett slutförvar för kortlivat låg- och medelaktivt avfall, 
SFR, och i detta förvar finns det fyra bergrum och en betongsilo. Bergrummen och 
betongsilon ska i senare skede kringgjutas med betongbruk och återfyllas för att 
framförallt minimera läckage av radioaktiva ämnen. 
 
I ett utav bergrummen förvaras mer svårhanterligt medelaktivt avfall i avfallsbehållare 
innefattande plåtfat och betongkokiller. Detta bergrum benämns 1BMA och utgörs av ett 
160 meter långt betongförvar som är indelat i 13 stycken stora respektive två mindre 
fack. Plåtfat och betongkokiller placeras i facken, där de inre dimensionerna på ett stort 
fack är 17.6x10.2x8.5 m3. Avståndet mellan avfallsbehållarna varierar mellan 0–50 mm 
och avstånden mellan avfallsbehållare och fackvägg varierar mellan 0–100 mm.  
 
Syftet med detta examensarbete är att utreda och utvärdera huruvida en fullgod 
kringgjutning är möjlig att uppnå i 1BMA med ett befintligt kringgjutningsbruk 
framtaget specifikt för betongsilon. Krav ställs på kringgjutningsbruket vad gäller bland 
annat täthet; bruket ska minimera fritt vattenflöde kring avfallsbehållare men samtidigt 
vara gasgenomsläppligt för att minimera risk för invändigt tryck i betongförvaret. 
Kringgjutningen utreddes genom experimentella studier, som i möjligaste mån, skulle 
efterlikna de rådande förhållandena i 1BMA. De experimentella studierna innefattade 
tre experiment där varje experiment utfördes med en specifik framtagen gjutmodell. De 
tre experimenten avsågs att utreda kringgjutningsbrukets färska och hårdnade 
egenskaper i begränsade utrymmen (spalter) vad gäller främst utbredning, 
flödesförluster i geometriändringar, stabilitet och homogenitet.  
 
Resultaten från utförda experiment visade att utbredningen hos det färska bruket 
försämrades med minskande spaltvidd, 40 mm och mindre. Denna försämrade 
utbredning kan ha orsakats av försämrad filtreringsstabilitet och ökad friktion som ökar 
med minskande spaltvidd. Okulärbesiktningen som utfördes på det hårdnade bruket i 
alla experiment visade på separation vilket ger ett inhomogent bruk. 
Geometriändringarna som förekom i två av experimenten gav upphov till flödesförluster 
orsakad av filtrering och pluggbildning. 
 
Från de experimentella studierna dras slutsatsen att kringgjutning i 1BMA blir försvårad 
då kringgjutningsbrukets utbredning i spalter med vidd 40 mm och mindre ej var 
fullgod. För att ytterligare bedöma om kringgjutning är möjlig med det befintliga 
kringgjutningsbruket bör fortsatta studier utföras med fokus på appliceringsteknik samt 
utveckla och utöka de krav som finns på bruket.  
 
Nyckelord: Kringgjutning, kringgjutningsbruk, spaltvidd, utbredning, betongbruk 
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Summary 

The Swedish nuclear power plants produce radioactive waste which must be disposed in 
a safe and responsible way for humans and the environment, short-term and long-term. 
In Forsmark there is a repository for short-lived low and intermediate level waste, SFR, 
and as a part of the repository there are four rock vaults and one concrete silo. The rock 
vaults and concrete silo will at a later stage be grouted and refilled. The main reason for 
this is to minimize the leakage of radioactive waste.  
 
In one of the rock vaults more cumbersome intermediate level waste is kept in waste 
containers including metal drums and concrete blocks. This rock vault is named 1BMA 
and consists of a 160 meter long concrete storage that is divided into 13 large and 2 
smaller compartments. Steel drums and concrete molds are placed in the compartments, 
wherein the internal dimensions of a large compartment are 17.6x10.2x8.5 m3. The 
distance between the waste containers range from 0–50 mm and the distance between 
the waste containers and the compartment walls range from 0–100 mm. 
 
The purpose of this master thesis is to investigate and evaluate whether or not an 
adequate grouting is possible to achieve in 1BMA with an existing mortar designed 
specifically for the concrete silo. Demands are set on the grouting mortar in terms of 
permeability; the mortar shall minimize the free flow of water around the waste 
containers and at the same time be permeable to evolved gases to minimize the risk of 
internal pressure in the concrete repository. Through experimental studies 
investigations on grouting were done by mimicking (ej utbytt men ska /Bojan) the 
conditions in 1BMA. The experimental studies comprised three tests where each test 
was performed with a specific designed model. The three tests intended to investigate 
the grouting mortars fresh and hardened properties in confined spaces (gaps) 
concerning most of all flowability, flow losses in geometry changes, stability and 
homogeneity. 
 
The results from the experiments showed that the distance the mortar would flow, in 
fresh state, decreased with decreasing gap width of 40 mm and less. This may have been 
caused by impaired filtration stability and by increased friction which increases with 
decreasing gap width. The visual inspection performed on the mortar, in hardened state, 
in all experiments showed separation causing an inhomogeneous mortar. Geometry 
changes that occurred in two of the experiments gave rise to the flow losses caused by 
filtration and clogging. 
 
From the experimental studies it is concluded that grouting in 1BMA becomes difficult 
when using the existing grouting mortar for gaps with width 40 mm and less. To further 
assess whether or not grouting with the existing mortar is possible, further studies 
should be conducted with a focus on grouting procedures and expanding the existing 
demands set on the grouting mortar. 
 
Keywords: Grouting, grouting mortar, confined spaces, prevalence, concrete mortar 
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Begrepp och definitioner 
För att underlätta för läsaren presenteras nedan en lista med, i detta examensarbete, 
förekommande begrepp och definitioner. 

 
1BMA – Förvar i SFR för medelaktivt avfall; svårhanterligt avfall placerat i 
betongkokiller och plåtfat 
 
1BTF – Förvar i SFR för medelaktivt avfall; avvattnade filtermassor placerat i 
betongtankar 
 
2BTF – Förvar i SFR för medelaktivt avfall; avvattnade filtermassor placerat i 
betongtankar 
 
Betongkokill – Kubisk avfallsbehållare i betong 
 
BLA – Förvar i SFR för lågaktivt avfall; avfallet förvaras i standardiserade ISO-containrar 
 
Halveringstid – Ett tidsmått på hur snabbt aktiviteten hos en radionuklid sjunker till 
hälften av den ursprungliga aktiviteten  
 
Joniserande strålning – Innefattar alfa-, beta- och gammastrålning och omfattar den 
typ av strålning som har tillräckligt hög energi för att slita loss elektroner från de atomer 
som den passerar och på så sätt omvandla atomer till kemiskt reaktiva joner 
 
Plåtfat – Cylinderformad avfallsbehållare i plåt 
 
Radioaktiva restprodukter – Ämnen som avger joniserande strålning 
 
Radionuklid – Radioaktiv atomkärna 
 
SFR – Slutförvar för kortlivat låg- och medelaktivt kärnavfall i Forsmark 
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Kapitel 1 – Inledning 

1.1 Bakgrund – Allmän 

Sverige har i över 40 år producerat el med hjälp av kärnkraft. Att driva kärnkraftverk 
innebär dock uppkomst av radioaktiva restprodukter som kategoriseras som driftavfall, 
förbrukat kärnbränsle samt rivningsavfall. Mängden radioaktivitet i avfallet och dess 
halveringstid avgör sedan vilken klassindelning som är representativ gällande 
vidarehantering, förvaringstyp samt förslutningstid. Dessa klasser innefattar låg-, 
medel- och högaktivt avfall, se Tabell 1. Driftavfall och merparten rivningsavfall är avfall 
som har varit i kontakt med radioaktiva ämnen, vilka är relativt kortlivade och benämns 
som låg- och medelaktivt avfall. Det förbrukade kärnbränslet som står för den största 
andelen av radioaktiva restprodukter är både högaktivt och långlivat (SKB, 2006).  
 

Tabell 1 – Klassindelning av avfall (KSU, 2012) 

Klassning av avfall Typ av avfall Exempel på avfall Förslutningstid 

Lågaktivt avfall Driftavfall Rördelar, 
isoleringsmaterial, 
arbetskläder 

50 år 

Medelaktivt avfall Driftavfall och 
merparten 
rivningsavfall 

Filtermassor, 
jonbytarmassor och 
skrot 

500 år 

Högaktivt avfall Förbrukat 
kärnbränsle, 
rivningsavfall 

Kärnbränsle, vissa 
reaktordelar 

100 000 år 

 
Enligt lag fick kärnkraftsindustrin redan på 1970-talet ansvaret för att omhänderta allt 
radioaktivt avfall från anläggningarna på ett säkert och ansvarsfullt sätt för människan 
och miljön, kortsiktigt som långsiktigt. Det skulle senare innefatta hantering av 
transport, mellanlagring av använt kärnbränsle samt inkapsling och slutförvaring av 
driftavfall (SKB, 2006).  
 
I Forsmark togs år 1988 ett slutförvar för kortlivat låg- och medelaktivt kärnavfall, SFR, i 
drift och drivs idag av Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB. SFR är ett förvar som har 
kapaciteten att omhänderta både driftavfall från alla svenska kärnkraftverk inklusive 
resterande driftavfall från deras återstående livslängd samt radioaktivt avfall från andra 
svenska avfallsproducenter såsom industri, sjukhus och forskning (SKB, 2008). Då 
kärnkraftverken i ett senare skede kommer att rivas innebär det ytterligare avfall, 
rivningsavfall, som även detta ska slutförvaras i SFR. Arbetet för utbyggnad av SFR 
påbörjades år 2011 och ska enligt SKB öka förvarskapaciteten med mer än det dubbla. 
Utbygganden planeras att vara i drift från år 2020 (SKB, 2010). Figur 1 illustrerar det 
befintliga SFR till höger och den planerade utbyggnaden till vänster.  
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Figur 1 – Slutförvaret för kortlivat låg- och medelaktivt kärnavfall (SFR) i Forsmark, planerad 
utbyggnad (t.v.) och befintlig (t.h.) (SKB, 2008) 

 
 
SFR befinner sig 50 meter under Östersjöns botten och har en förvaringskapacitet på ca 
63 000 kubikmeter driftavfall. Förvaret består av fyra bergrum, en betongsilo samt 
förbindelse- och transporttunnlar (SKB, 2006). 
 
I ett av bergrummen förvaras lågaktivt avfall och benämns som BLA. Radioaktiviteten i 
detta bergrum är så pass låg att avfallet förvaras i standardiserade ISO-containrar utan 
strålskärmning. I de tre resterande bergrummen förvaras medelaktivt avfall, där 
radioaktiviteten är så pass hög att strålningen måste skärmas med betong eller stål. I två 
av dessa bergrum förvaras avvattnade filtermassor i betongtankar och dessa rum 
benämns 1BTF och 2BTF. I det sista bergrummet förvaras mer svårhanterligt avfall i 
avfallsbehållare innefattande plåtfat eller betongkokiller som placeras i ett antal fack 
längsmed bergrummet. Detta bergrum benämns som 1BMA och illustreras i Figur 2. I 
betongsilon förvaras även där medelaktivt avfall som måste strålskärmas, men avfallet 
består då av jonbytarmassor från reaktorerna som har högre aktivitetsmängd än avfallet 
placerat i bergrummen (SKB, 2006).  
 



Kringgjutning av medelaktivt kärnavfall 
 

 17 

 

Figur 2 – Betongförvaret i bergrummet 1BMA där avfallsbehållare placeras i fack (fotografi 
används med tillstånd av SKB) 

 
Förslutningstiden för avfallet ökar med ökad aktivitet hos avfallet och innefattar därmed 
tidsrymder mellan 50 till 100 000 år (KSU, 2012).  Detta medför att SFR sannolikt 
kommer att utsättas för en rad omgivningsförändringar och extrema förhållanden, 
såsom glacialperioder, under förslutningstiden. Dessa fenomen måste beaktas redan 
under förvaringsskedet. Det primära med förslutningen ligger framförallt i att minimera 
läckage av radioaktiva ämnen och för att åstadkomma denna funktion återfylls och 
kringgjuts avfallet i bergrummen och betongsilon. Kringgjutning sker då med ett 
betongbruk. Den sekundära uppgiften med förslutningen ligger i att leda bort de gaser 
som uppstår vid nedbrytning av bland annat metaller och därmed minimera risk för 
invändigt tryck i bergrummen (Aghili, 2011). 
 
Kringgjutningens främsta funktion är att (Aghili, 2011): 
 

 Stabilisera och fylla hålrum mellan avfallsbehållare 

 Minimera risk för invändigt tryck i bergrummen orsakat av gasbildning 

 Fördröja urlakningsprocessen och minimera läckage av radioaktiva ämnen 

 Minimera fritt vattenflöde kring avfallsbehållare 

 Vara lastupptagande vid återfyllnad av den fria bergvolymen 
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1.2 Bakgrund – Projektspecifik 

I dagsläget finns ett kringgjutningsförfarande och ett befintligt kringgjutningsbruk 
färdigställt för användning i betongsilon. Kringgjutningsbruket har en flytförmåga som 
gynnar utfyllningen av de begränsade utrymmena som råder i silon och har även 
egenskaper som gör att gasgenomsläpplighet uppnås (Grändås & Thorsell, 2011). 
Kringgjutningsförfarandet sker etappvis ovanifrån på så sätt att brukets maximala 
utfyllnadsgrad motsvarar en betongkokills längd och fyra kokiller i höjdled (Thorsell, 
2012).  
 
Gällande bergrummet 1BMA, som även det ska kringgjutas, råder helt andra 
förhållanden än i betongsilon. I bergrummet 1BMA förekommer även där begränsade 
utrymmen mellan avfallet och genom beaktning av ett teoretiskt framtaget 
kringgjutningsförfarande ställs högre krav på kringgjutningsbrukets flytbarhet och 
utbredning. Till skillnad från kringgjutningsförfarandet i betongsilon innefattar det i 
1BMA kringgjutning genom injekteringshål placerade längsmed hela betongförvaret, 
vilket leder till kringgjutning i annan utsträckning (Aghili, 2011).  

1.3 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att utreda och utvärdera huruvida en fullgod 
kringgjutning av medelaktivt kärnavfall är möjlig att uppnå i förvaret 1BMA med 
befintligt kringgjutningsbruk. Fokus ligger då i att utreda kringgjutningsbrukets förmåga 
att fylla de begränsade utrymmena som förekommer mellan avfallet med hänsyn till 
kringgjutningsbrukets färska och hårdnade egenskaper. Bedömningen ska i sin tur 
besvara om en fullgod kringgjutning är möjlig med det befintliga kringgjutningsbruket. 
Utifrån det ska även rekommendationer, gällande utformning och 
kringgjutningsförfarande, av 2BMA i den planerade utbyggnaden av SFR ges.  
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1.4 Mål 

Målet med examensarbetet är att besvara frågan om en fullgod kringgjutning är möjlig 
att uppnå i 1BMA med det befintliga kringgjutningsbruket. För att identifiera 
kringgjutningens genomförbarhet återskapas, i möjligaste mån, de förhållanden som 
råder i 1BMA med nedskalade gjutmodeller, som en del av en experimentell studie.  
Gjutning sker med det befintliga kringgjutningsbruket, där följande delmål formuleras 
för att identifiera möjligheter och begränsningar med kringgjutningen: 
 
Delmål 1:  Identifiera kritiska spaltvidder  

Delmål 2:  Geometriändringars påverkan på kringgjutningsbrukets 

färska och hårdnade egenskaper 

Delmål 3:  Trycknivåers påverkan på kringgjutningsbrukets färska och hårdnade 

egenskaper  

 
Genom att utreda och utvärdera ovannämnda delmål ges en kvalitativ bedömning av 
kringgjutningens genomförbarhet, vilket leder till utformnings- och 
kringgjutningsrekommendationer av 2BMA i den planerade utbyggnaden av SFR. 

1.5 Avgränsning 

Examensarbetet avser endast att behandla kringgjutning i förvaret 1BMA utan hänsyn 
till strålning från det medelaktiva avfallet. Förvaret 1BMA innehåller avfall placerat i 
både betongkokiller och plåtfat, men då kokillernas utformning anses hämma 
kringgjutningen mer än fat förutsätts 1BMA endast innehålla kokiller.  
 
Undersökning av kringgjutningens genomförande i 1BMA skall ske med det befintliga 
kringgjutningsbruket framtaget för betongsilon, där någon modifiering av dess ingående 
delmaterial och mängder ej förekommer.  
 
Kringgjutningens genomförande behandlas med experiment som anses efterlikna de 
rådande förhållandena i 1BMA gällande de begränsade utrymmena i x- och y-led men ej i 
höjdled. Kringgjutningsbruket förutsätts då redan befinna sig i förvarets fack, vilket 
betyder att det tas ej hänsyn till, med ett undantag, hur kringgjutningsbruket tar sig in i 
facken. Detta undantag gäller ett pålagt tryck som avser undersöka 
kringgjutningsbrukets beteende under tryck för att sedan ge rekommendationer för ett 
framtida kringgjutningsförfarande. Rekommendationerna avser endast metoder 
anpassade för lättflytande vibreringsfritt bruk, exempelvis självkompakterande betong, 
och som matchar bergrummens nuvarande utformning. 
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1.6 Metod 

För att skapa förståelse för kringgjutningens omfattning i 1BMA påbörjades arbetet med 
ett studiebesök på det befintliga SFR i Forsmark. Syftet med detta besök var att få en 
uppfattning om bergrummets dimensioner och avfallets placering. Det följdes av en 
litteraturstudie fokuserat på insamling av information om kompositmaterialet bruk och 
dess färska och hårdnade egenskaper. För att ytterligare inhämta kunskap om 
bruksegenskaper som kan påverka kringgjutning och dess genomförbarhet i 1BMA med 
det befintliga kringgjutningsbruket utfördes tre stycken experiment. 
 
Varje experiment genomfördes med en specifik framtagen gjutmodell och baserade sig 
på lärdomar från den föregående, med undantag av det första experimentet. Modellerna 
utformades för att, i så stor utsträckning som möjligt, återskapa de förhållanden som 
råder i 1BMA gällande de begränsade utrymmena, dimensioner och kommande 
kringgjutningsförfarande.  
 
Det första experimentet utfördes med syfte att undersöka kringgjutningsbrukets 
flytbarhet, utbredning och stabilitet i raka spalter med varierande vidd. Det andra 
experimentet utfördes med syfte att undersöka hur geometriändringar, gjutformens 
ytråhet samt pålagt tryck påverkar kringgjutningsbrukets flytbarhet, utbredning och 
stabilitet. Detta undersöktes även med varierande spaltvidder. Det tredje experimentet 
utfördes som ett komplement till det andra experimentet med syfte att undersöka 
kringgjutningsbrukets beteende i kritisk spaltvidd.  
 
De tre experimenten utvärderades och resultaten applicerades på de rådande 
förhållandena i 1BMA. Utifrån detta diskuterades och analyserades kringgjutningens 
genomförbarhet med det befintliga kringgjutningsbruket. Bedömningen gav sedan stöd i 
rekommendationer för fortsatta studier och utbyggnad av 2BMA.   
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Kapitel 2 – Problembeskrivning 

För att skapa förståelse för kringgjutningens omfattning i 1BMA följer härmed en 
detaljerad beskrivning över förvaring, kringgjutningsförhållandena samt det befintliga 
kringgjutningsbruket som avses att användas vid kringgjutningen.  

2.1 Förvaring i 1BMA  

Bergrummet 1BMA är utformad för att omhänderta mer svårhanterligt medelaktivt 
avfall, till skillnad från de tre resterande bergrummen för medelaktivt avfall. Avfallet 
består huvudsakligen av filtermassor och skrot där radioaktiviteten i avfallet är så pass 
hög att den måste strålskärmas (SKB, 2006). Avfallet måste då placeras i olika 
avfallsbehållare innefattande plåtfat och betongkokiller, beroende på avfallsprodukt. 
Varje fat rymmer 200 liter och placeras i grupper om fyra på en pall med mått 1.2x1.2 
m2. Kokillernas dimensioner är 1.2x1.2x1.2 m3 (Ingvarsson, 2012). En betongkokill visas 
i Figur 3.  
 
 

 

 

Figur 3 – Betongkokill, en typ av avfallsbehållare som placeras i bergrummet 1BMA (fotografi 
används med tillstånd av SKB) 
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Bergrummet utgörs av ett 160 meter långt armerat betongförvar som är indelat i 13 
stycken stora respektive 2 mindre fack, se Figur 4 för bergrummets 
tvärsnittsdimensioner. Förvarskapaciteten är ca 13 500 kubikmeter där 
avfallsbehållarna, kokiller och fat, placeras i fack vartefter de anländer till SFR (Aghili, 
2011).  

 

Figur 4 – Tvärsnittsdimensioner över bergrummet 1BMA (Moreno, Skagius, Södergren, Wiborgh, 
2001) 

 
Lagringen i förvaret sker med en fjärrstyrd travers som placerar avfallet vid önskad 
position i facken (SKB, 2006). Vartefter facken fylls försluts de med prefabricerade 
betonglock, varpå ytterligare ett betongskikt gjuts på för att ge extra täthet och stadga 
(Aghili, 2011). I skrivande stund, maj 2012, är endast sju stycken fack fyllda med avfall 
och resterande åtta är fyllda med varierad mängd avfall. Se Bilaga A för sammanställning 
av en inventering utförd 2012-02-20 (Ingvarsson, 2012).  
 
Det var planerat att 1BMA i dagsläget skulle uppnått sin totala förvarskapacitet och 
därmed blivit försluten, detta är ej fallet varpå betongförvarets driftstid har förlängts 
(Lundin, 2000). Detta medför att förslutningsförfarande, genom kringgjutning och 
återfyllnad av den fria bergvolymen, av 1BMA och de resterande bergrummen 
senareläggs. 
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2.2 Kringgjutning i 1BMA  

Kringgjutning av avfall med bruk, som är en del av förslutningsförfarandet av SFR, blir 
aktuellt när driftstiden är avslutad och förslutningstiden påbörjas. Kringgjutningens 
främsta funktion är då att (Aghili, 2011): 
 

 Stabilisera och fylla hålrum mellan avfallsbehållare 

 Minimera risk för invändigt tryck i bergrummen orsakat av gasbildning 

 Fördröja urlakningsprocessen och minimera läckage av radioaktiva ämnen 

 Minimera fritt vattenflöde kring avfallsbehållare 

 Vara lastupptagande vid återfyllnad av den fria bergvolymen 

 
Detta examensarbete behandlar kringgjutningens funktion gällande utfyllning av de 
begränsade utrymmena mellan avfallet i bergrummet 1BMA, vilket medför att 
bergrummets kringgjutningsförhållanden är viktiga att identifiera. 
Kringgjutningsförhållandena i 1BMA är begränsade i den bemärkelsen att det råder små 
utrymmen mellan avfallet och att betongförvarets dimensioner är stora. Varje facks 
innermått, angivit som lxbxh, är 17.6x10.2x8.5 m3, där avstånden mellan 
avfallsbehållare varierar mellan 0–50 mm och avstånden mellan avfallsbehållare och 
fackvägg varierar mellan 0–100 mm (Ingvarsson, 2012). Detta medför att ett fack som 
endast innehåller kokiller får en totalmängd på 576 stycken, då en kokill tar upp en 
volym på 1.2x1.2x1.2 m3. Se Figur 5 för en generaliserad bild över ett fullt fack 
innehållande endast betongkokiller sett ovanifrån. 
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Figur 5 – Ett fack fylld med betongkokiller sett ovanifrån 
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När betongförvaret för 1BMA konstruerades var även kringgjutningsförfarandet aktuellt 
att beakta, vilket medförde att varje facks kortsida kom att bestå av sex stycken 
injekteringshål, tre injekteringshål ses i Figur 6. Injekteringshålen har en diameter på ca 
120 mm och är placerade i par, där avståndet mellan hålen i längdled är fyra meter och i 
höjdled två meter (Ingvarsson, 2012). För att få en uppfattning om detta 
kringgjutningsförfarande betraktas endast facken ovanifrån, vilket då motsvarar för 
varje injekteringshål en kringgjutning av 7x4 stycken kokiller.  
 
 

 

Figur 6 – Betongkokiller placerade i ett fack i 1BMA med synliga injekteringshål i fackens kortsida 
(fotografi används med tillstånd av SKB) 

 
Klimatet i SFR är kopplat till utomhusklimatet, vilket betyder att luften som omger 
bergrummen blåses in utifrån och medför att den relativa fuktigheten, RF, varierar med 
årstid.  Vintertid är luften i bergrummet torr eftersom mycket luft måste blåsas in då 
berget naturligt avger radon. Sommartid är RF mycket högre i bergrummen än under 
vintertid, då utomhusluften som blåses in är fuktigare.  Temperaturen i bergrummet 
1BMA är däremot konstant över året och befinner sig kring 13–14C (Ingvarsson, 2012).  
 
De ovannämnda kringgjutningsförhållandena och tidigare framtaget 
kringgjutningsförfarande skapar ett behov av ett lättflytande bruk då 
bruksflödesvägarna är många och utrymmena begränsade. Klimatet i 1BMA påverkar 
även ett bruks färska och hårdnade egenskaper. Dessa faktorer medför att höga krav 
ställs på det befintliga kringgjutningsbruket vid användning i 1BMA. Brukskraven 
beskrivs i Avsnitt 2.3. 
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2.3 Kringgjutningsbruk  

Kringgjutningsbruket som används vid kringgjutning av avfall i betongsilon är framtaget 
av Vattenfall Research & Development i Älvkarleby, se  Tabell 2 för delmaterial och 
recept. För vidare beskrivning av kringgjutningsbrukets framtagningsprocess se rapport 
UC 97:4Ö (Björkenstam, 1997).  
 

 Tabell 2 – Kringgjutningsbrukets recept (Björkenstam, 1997) 

Delmaterial Recept [kg/ton torrbruk] 

Vatten 225 
Skumdämpare: Foamaster PD-1 2 
Cellulosa: Methocel ME 0975 2 
Cement: Degerhamn 
anläggningscement Std P 

200 

Ballast: Baskarp B70 800 
 
För att kringgjutningsbruket ska beaktas som ett lämpligt kringgjutningsbruk i 
betongsilon ska följande krav uppfyllas:   
 
De kvantitativa kraven är (Svenman, 2010): 
 

 Hydraulisk konduktivitetskrav > 0,5*10^-8 m/s (inget maxvärde) 

 Tryckhållfasthetskrav > 4.5 MPa 

 Sättningskrav < 2.5% 

 Vattenseparationskrav < 2.0% 

 Konsistenskrav: 185–220 mm 

 Flytbarhetskrav (6liter): 20–45 s 

 Flytbarhetskrav (hel kon) < 70 s 

 Densitetskrav: 1950–2050 kg/m3 

 
De allmänna kraven är att: 
 

 Stabilisera och fylla hålrum mellan avfall 

 Fördröja urlakningsprocessen och minimera läckage av radioaktiva ämnen 

 Vara lastupptagande vid återfyllnad av den fria bergvolymen 

 Sprickbildning vid och efter gjutning får ej förekomma 

 Vara gasgenomsläppligt 

 
Kringgjutningsbruket ska nu utredas och utvärderas för de förhållandena som råder i 
1BMA och bedömning ska ske huruvida en fullgod kringgjutning är möjlig i detta 
bergrum. Detta medför att ovannämnda krav samt ingående delmaterial och recept 
ingår i undersökningen och kommer därmed inte modifieras.   
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Kapitel 3 – Kompositmaterialet bruk 

3.1 Allmänt 

I detta examensarbete behandlas bruk, som har liknande egenskaper som betong. Till 
skillnad från betong består bruk endast av vatten, cement och sand, det vill säga ballast 
av finare kornfraktioner.  
 
Bruk är ett byggnadsmaterial som har sitt ursprung från romartiden och har med dess 
goda beständighet, formbarhet och hållfasthet utvecklats till ett av de vanligaste 
byggnadsmaterialen (Burström, 2007). Bruk är ett material som faller inom kategorin 
kompositmaterial, där komposit på latin betyder ”sammansätta” vilket avser ett material 
som är sammansatt av flera delmaterial (Wadsö, 2011). Brukets huvudbeståndsdelar 
består av vatten, cement och ballast av finare kornfraktioner där cement och ballast är 
de två huvudfaserna. Ballasten, som är en partikelfas, är jämt fördelad i cementpastan 
som är den kontinuerliga fasen (Fagerlund, 2002a). Huvudfaserna är fördelade i en 
vätska vilket betyder att bruk är en suspension (Eriksson & Stille, 2005). Tillsatsmedel 
och tillsatsmaterial nyttjas även vid behov för att påverka egenskaperna hos bruket. 
Mängderna av beståndsdelarna kan varieras för att rikta brukets egenskaper för olika 
ändamål (Burström, 2007).  
 
Bruket som behandlas i examensarbetet är kringgjutningsbruket som innehåller vatten, 
anläggningscement, sand, cellulosa samt skumdämpare. Recept och produktnamn 
presenteras i  Tabell 2 och Avsnitt 2.3. 

3.2 Brukets delmaterial 

3.2.1 Vatten 
Blandningsvattnet som används vid brukstillverkning ska vara av så god kvalitet att det 
inte försämrar brukets hållfasthet och beständighet samt cementets bindetid. 
Dricksvatten är ett bra alternativ, medan salthaltigt- och förorenat vatten kan försämra 
egenskaperna hos bruket (Klingstedt, 1994). 

3.2.2 Cement 
Cement är ett hydrauliskt bindemedel som vanligtvis framställs genom torrmetoden. 
Torrmetoden innebär att kalksten och lera finmals till ett pulver och bränns i ugn, 
därefter kyls pulvret ner och cementklinker erhålls. Denna klinker mals tillsammans 
med gips, varpå cement blir slutprodukten.  
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I Europa klassificeras cement i tre huvudtyper som är indelade med avseende på dess 
kemiska sammansättning (Fagerlund, 2002a).  
 

 Portlandcement, betecknas CEM I 

 Modifierat portlandcement, betecknas CEM II  

 Blandcement, betecknas CEM III 

 
Portlandcement, CEM I, består av söndermalt portlandsklinker och en begränsad mängd 
tillsatt gips. Det tillåts även en begränsad mängd andra tillsatser såsom 
kromatreducerande tillsatser (exempelvis järnsulfat) och mineraliska tillsatser 
(exempelvis kalkstensfiller). För att cementet ska klassas som ett portlandcement skall 
halten portlandklinker i cementet befinna sig mellan 90–95% (Fagerlund, 2002a). 
Anläggningscement är ett typ av portlandcement som tillverkas i Degerhamn på södra 
Öland och är att föredra vid gjutning av medelgrova och grova konstruktioner då höga 
krav ställs på låg värmeutveckling (Cementa AB, 2011). Det befintliga 
kringgjutningsbruket innehåller anläggningscement och valdes framförallt med 
avseende på dess gjutegenskaper. Bra gjutegenskaper sammanfattar brukets förmåga 
att fylla ut de områden som ska gjutas samt hur väl en fullgod kringgjutning uppnås. Då 
cementet är grovmalt reagerar den långsamt med vatten, vilket krävs då 
gjutförhållandena i BMA innebär långa tidsperioder från blandning till gjutning 
(Grändås, 2012).  
 
Modifierat portlandcement, CEM II, består av portlandcementets ingående material samt 
en begränsad mängd latent hydrauliska och/eller puzzolanska tillsatsmaterial såsom 
mald granulerad masugnsslagg, flygaska eller kiselstoft. En högre mängd kalkstensfiller 
är även tillåtet. För att cementet ska klassas som ett modifierat portlandcement skall 
halten portlandklinker i cementet minst uppgå till 65% (Fagerlund, 2002a). Byggcement 
är ett typ av modifierat portlandcement som tillverkas i Skövde och Slite. Byggcement 
används vanligen vid husbyggnation och har en hållfasthetstillväxt som motsvarar 28 
dygn i 20°C, likt ett portlandcement (Cementa AB, 2007a).  
 
Blandcement, CEM III, består av portlandcementets ingående material samt en högre 
mängd mald granulerad masugnsslagg. För att cementet ska klassas som ett 
blandcement skall halten portlandklinker i cementet befinna sig mellan 20-65% 
(Fagerlund, 2002a).  
 
Utöver de tre huvudtyperna av cement, finns det även cement som är framtagna för 
andra specifika ändamål, till exempel injektering. Cement som används för injektering 
består av ett lågalkaliskt portlandcement och är vanligtvis mer finmalt i jämförelse med 
ovannämnda cement (Cementa AB, 2007b). I injekteringsbruk bör cementkornets dmax 
inte överskrida 1/3 av sprickvidden, detta för att undvika pluggbildning (Brantberger et 
al, 1999).  
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3.2.3 Ballast 
Ballast påverkar ett bruks färska och hårdnade egenskaper, där bland annat ballastens 
fraktion, gradering, fillerhalt och maximal kornstorlek är av betydelse. Vidare påverkar 
valet av ballast även brukets vattenbehov och arbetbarhet (Johansson, 1994). 
Beträffande kornstorleksgränser kan ballastmaterial delas in i fyra kategorier, se Tabell 
3. I praktiken sätts gränsen för sten till 8 mm istället för 4 mm: 
 

 Tabell 3 – Kornstorleksgränser för ballastmaterial (Johansson, 1994) 

Beteckning Kornstorlek [mm] 

Sten > 4  
Fingrus  8 
Sand  4 
Filler  0.125 

 
 
Sten innefattar antingen makadam, som är ett krossat material, eller singel, som är ett 
okrossat material (Johansson, 1994). Även fingrus, sand och filler är krossade material. 
Följande moment ska enligt Burström (2007) tas hänsyn till vid val av ballastmaterial:  
 

 Val av sten-, fingrus- eller sandfraktion 

 Val av maximal stenstorlek 

 Val av stenhalt (eller sammansatt graderingskurva) 

 
Med fraktion avses vilket storleksintervall, i millimeter, kornen ligger mellan. 
Graderingskurva, även kallad siktkurva, för en viss ballast framställs genom att 
bestämma hur stor del av kornen, i viktprocent av totala ballastvikten, som ligger inom 
ett visst storleksintervall. Figur 7 visar en siktkurva för ballast av typen Baskarp B70. 
Från graderingskurvan kan även finhetsmodulen bestämmas, denna motsvarar arean 
ovanför siktkurvan. Ju finkornigare ett material är desto mindre blir finhetsmodulen 
(Johansson, 1994). Ballast med kornstorlek mindre än 0.25 mm benämns som 
finmaterial (Johansson & Petersons, 1994). För att erhålla ett tätt bruk med hög 
hållfasthet krävs en blandad ballastgradering. Ett bruk med ett stort 
ballastfraktionsintervall ger en tät uppbyggnad av ballastskelettet vilket ger ett bruk 
med låg porositet och hög hållfasthet (Möller & Petersons, 1994).  
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Figur 7 – Siktkurva för Baskarp B70 

 
Även formen på ballastkornen har inverkan på det färska brukets vattenbehov, 
arbetbarhet och egenskaper. Bruket kräver mer blandningsvatten om ballasten består 
av långsmala korn eller korn med vassa kanter, jämfört med runda korn. Ballastkornens 
form och yta benämns med termer som kubicitet (även kallat flisighet och stänglighet), 
kantighet och ytstruktur. Kubicitet beskriver längd-, bredd- och tjockleksförhållanden, 
kantighet beskriver hur rundade kornen är i kanterna och graden av råhet i ytan 
beskrivs med ytstruktur (Johansson, 1994).  
 
Ballastens maximala storlek, dmax, har olika krav beroende på brukets ändamål. Vid 
platsgjutning måste hänsyn tas till eventuell armering samt att dmax inte heller får 
överskrida 1/4 av konstruktionens minsta tvärmått (Johansson, 1994). Om kornen har 
en rund form kan maximal stenstorlek uppgå till 40% av sprickvidden (Johansson & 
Tuutti, 1976). En faktor som är kopplad till stenstorleken och kornens form är specifik 
area. Denna beskriver förhållandet mellan ballastkornens omslutningsarea och volym. 
Ju mindre kornstorlek desto större specifik area (Johansson, 1994). Den specifika arean 
är kopplat till brukets härdningsprocess och ju större specifik area desto snabbare 
hydratationsprocess och högre värmeutveckling. Dessa processer beskrivs mer 
ingående längre fram i kapitlet. 
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Ballastmaterial kan innehålla fukt, både i materialets porer och på kornen. Denna 
fukthalt varierar, varför det är viktigt att mäta denna och därefter korrigera 
brukssammansättningen. En högre fukthalt i ballasten medför lägre mängd 
blandningsvatten jämfört med en torr ballast (Johansson, 1994). Om ballastens 
fuktinnehåll inte tas hänsyn till vid proportionering av bruksreceptet kan den ökade 
vattenhalten i bruket innebära påverkan på brukets färska och hårdnade egenskaper.  
 
Ballasten som används i kringgjutningsbruket är Baskarp B70, där 99% av kornen har 
kornstorlek 0.25–2 mm, se Figur 7. Maximal stenstorlek, motsvarande 1 vikt-% av 
ballasten, är 4 mm vilket gör att ballasten i kringgjutningsbruket går under kategorin 
sand. Andra ballastfraktioner har provats och utvärderats på Vattenfall R&D i 
Älvkarleby i samband med utveckling av det befintliga kringgjutningsbruket. Försöken 
visar att ju finare kornstorleksfördelning desto större blir vattenbehovet samt att en 
finare ballastfraktion bidrar till ett tätt bruk som inte tillåter att vatten och gaser 
passerar igenom det hårdnade bruket. Större fraktioner innebär risk för separation av 
de större kornen, vilket kan leda till pluggbildning som hindrar bruksutbredningen 
(Björkenstam, 1997). B70 valdes då minsta utrymme i betongsilon, som 
kringgjutningsbruket är framtaget för, är 70 mm (Thorsell, 2012). Rekommendationen 
att dmax inte bör överstiga 1/4 av minsta spaltbredd uppfylldes då för silon. 

3.2.4 Tillsatsmaterial och tillsatsmedel 
Ett sätt att modifiera ett bruks färska och hårdnade egenskaper är att tillsätta olika 
typer av tillsatsmaterial och tillsatsmedel. Tillsatser påverkar bland annat ett bruks 
hållfasthet, vattenbehov, sammanhållning, stabilitet och flytbarhet. Silikastoft och 
flygaska är exempel på tillsatsmaterial som är vanligt förekommande i Sverige. 
Flytmedel, luftporbildande medel och hållfasthetsretarderande medel är exempel på 
vanligt förekommande tillsatsmedel (Burström, 2007).  
 
Ett sätt att förhindra, eller minska, sprickbildningen i bruk är att tillsätta fibrer, vilka 
även verkar som armering. Fibermaterial som används är exempelvis av stål, polymer, 
glas och cellulosa (Skarendahl, 1994). Genom tillsättning av fibrer kan sprickor 
motverkas men brukets arbetbarhet kan försämras (Mohamed, Ghorbel & Wardeh, 
2010).  
 
Cellulosa, som är en viktig beståndsdel är växters cellväggar, är en fiber med låg densitet 
(Skarendahl, 1994). I bruk används cellulosa framförallt för att stabilisera bruket och 
därmed minska risken för separation. Cellulosan verkar som ett klister och förhindrar 
sprickbildning och ökar lufthalten vid snabb bruksblandning. Cellulosa är en sockerart 
vilken ger en retarderande effekt av cementhydratationen. Denna effekt förstärks ju 
högre doser av cellulosa som tillsätts, vilket ger en försämrad sluthållfasthet. Bruket blir 
även segare och mer trögflytande av tillsatser av cellulosa (Johansson, 2012). 
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Förutom cement, sand och vatten innehåller kringgjutningsbruket även cellulosa och 
skumdämpare. För att kompensera att cellulosa bidrar till ökad lufthalt vid snabb 
blandning och påverkar hållfastheten negativt tillsätts skumdämpare. Skumdämpare ger 
en bättre homogenitet genom att minska lufthalten som cellulosan ger vid snabb 
blandning (Johansson, 2012). Vid framtagning av kringgjutningsbruket provades 
cellulosa med olika viskositet för att undersöka hur detta skulle påverka känsligheten 
hos bruket. Det noterades att ju högre viskositet desto mer trögflytande blir bruket. 
Försök med olika mängd skumdämpare har även utförts och resultaten från dessa 
försök visar på att ju mer skumdämpare som blandas i bruket desto högre blir det 
härdade brukets hållfasthet. En mindre mängd skumdämpare visar på att bruket får 
förbättrad flytbarhet, högre lufthalt, lägre densitet samt ökad sättning (Björkenstam, 
1997).  

3.3 Hårdnande bruk 

3.3.1 Vattencementtal 
En cementpasta består av vatten och cement, där massförhållandet mellan dessa 
benämns som vattencementtalet, vct. Förhållandet bestämmer cementpastans 
egenskaper som i sin tur är avgörande för brukets färska och hårdnade egenskaper. Vct 
är därmed en viktig faktor för ett bruks kvalitet (Burström, 2007).  
 

 

    
 

 
      (1) 

 
där 
V är mängden blandningsvatten [kg] 
C är mängden cement [kg] 
 
Generellt ger ett lågt vct ett tätt bruk med hög hållfasthet medan ett högt vct ger sämre 
täthet och minskad hållfasthet (Burström, 2007). Arbetbarheten hos färskt bruk är även 
kopplad till vct: ett högt vct ger bättre arbetbarhet jämfört med ett lägre vct. Två viktiga 
faktorer som påverkar tätheten hos ett bruk är cementmängden och vct, där 
vattentätheten avtar med minskad cementmängd och ökad vct. I regel bör inte vct 
överstiga 0.70 om en tillfredsställande vattentäthet ska uppnås (Vattenfall, 1972).  
 
Vct har även påverkan på ett bruks arbetbarhet gällande bland annat konsistens, 
stabilitet och sättningsförmåga. Därav har ett flertal försök utförts vid framtagningen av 
kringgjutningsbruket för att undersöka vilken inverkan en avvikelse på ±5% vatten- 
respektive cementmängd har på brukets grundrecept. Resultatet av dessa försök visar 
att vct = 1.125 ger lägre sättning, lägre separation samt högre konsistens än ett vct > 
1.125, varför vct = 1.125 valdes för kringgjutningsbruket (Björkenstam, 1997). 
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3.3.2 Hydratation 
Hydratation innefattar de omedelbara kemiska reaktioner som uppstår när cement 
reagerar med blandningsvatten. Reaktionerna medför att en porös cementgel bildas 
kring cementkornen, varpå bruket börjar hårdna (Burström, 2007). Allteftersom 
reaktionsprocessen fortskrider ökar gelskiktets tjocklek, där hydratationsgraden 
definieras som andelen klinkermineral i cementet som har reagerat med 
vattenmolekylerna i blandningsvattnet. Hydratationsprocessen visas i Figur 8. Bild a 
visar cementkorn och vatten direkt efter blandning, i bild c har en cementgel börjat 
bildas mellan kornen och binder ihop dessa. Sista bilden, bild d, visar pastan efter några 
månaders hydratation. Efter oändligt lång tid kan hydratationsgraden maximalt bli 1 
vilket svarar mot att allt vatten reagerat med cement (Fagerlund, 2002a).  
 

 

Figur 8 – Hydratationsprocessen som visar strukturutvecklingen hos cementpastan (Burström, 
2007) 

 
Cementgelen är både porös och innehåller kemiskt bundet vatten och dess volym är 
större än den volym de reagerade cementkornen upptar. Volymökningen gör att 
porutrymmen fylls av cementgel, vilket ger ett tätt och starkt bruk varpå bruket erhåller 
sin hållfasthet (Burström, 2007). Hydratationsgraden är kopplad till vct, där ett lågt vct 
ger högre hydratationshastighet. Fullständig hydratation förekommer när vct är cirka 
0.39 och innebär att cementpastan, efter lång tid, kommer bestå av ren cementgel. Vid 
vct > 0.39 är porutrymmet mellan cementkornen ursprungligen större än vad som krävs 
för att fullständig hydratation ska ske. Detta innebär att andelen kapillärporer växer 
med ökande vct vilket ger ett otätt bruk med låg hållfasthet. Ett otätt bruk är då poröst, 
vilket leder till att gaser och vatten tillåts passera igenom. Vid vct < 0.39 är istället 
porutrymmet mellan cementkornen för litet för fullständig hydratation, vilket medför 
att cementpastan kommer att bestå av cementgel och ohydratiserade kärnor av 
cementkorn (Fagerlund, 2002a). För att uppnå fullständig hydratation skulle i praktiken 
endast 25–30% vatten av cementvikten behöva tillsättas, men för att uppnå fullgod 
arbetbarhet måste ofta den dubbla mängden vatten tillsättas (Bergström, Flatt & Martys, 
2004). 
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Hydratationshastigheten påverkas även av cementkornens storlek och form. Ju större 
specifik area ett korn har desto större del av kornet kan medverka i 
hydratationsprocessen och ju snabbare fortgår reaktionen (Fagerlund, 2002a). 
Anläggningscement, som är ett grovkornigt cement, har en liten specifik area vilket leder 
till långsam hydratation.  

3.3.3 Värmeutveckling 
Hydratationsprocessen utvecklar värme där olika typer av cement har olika 
värmeutveckling. Det som är avgörande för värmeutvecklingen är 
hydratationsprocessen och cementkornens specifika area. Ju större specifik area desto 
snabbare kemisk reaktion vilket medför större värmeutveckling. Ett anläggningscement 
innehåller större cementkorn jämfört med standard- eller byggcement, vilket leder till 
att anläggningscement har en långsammare värmeutveckling (Burström, 2007). 
 
Beroende på hur tjock konstruktionen är kan olika beräkningsmodeller användas för att 
på bästa sätt beräkna värmeutvecklingen. Information om temperaturutveckling och 
maxtemperatur i bruk ger underlag till beräkningar för bland annat 
temperaturspänning och därmed om risk för temperatursprickbildning finns 
(Fagerlund, 2002b).  

3.3.4 Krympning 
Krympning i bruk är en temperatur- och fuktbetingad rörelse. Krympning uppkommer i 
bruket då vätska avgår under härdning samt om bruket utsätts för 
temperaturförändringar. Tre faktorer är viktiga för krympningens storlek vilka är 
brukssammansättningen, konstruktionens dimensioner samt omgivningens relativa 
fuktighet (RF). Det som påverkar en konstruktion mest negativt är 
förstagångskrympningen och det är denna som oftast avses (Fagerlund, 2002b). En 
krympning sker även under hydratationsprocessen då vatten binds kemiskt, detta sker 
på grund av att kemiskt bundet vatten har lägre specifik volym jämfört med fritt vatten 
(Persson, 1992). Ett bruk krymper mindre än ren cementpasta, detta med anledning av 
att ballast motverkar krympning i bruk då ballast i sig inte krymper (Fagerlund, 2002b).  
Ett bruk med högt vct innehåller större mängd vatten som kan avgå, tillsammans med 
lågt RF bidrar dessa faktorer till en hög slutkrympning. Om det härdade bruket utsätts 
för temperaturförändringar i omgivningen kan materialet dra ihop sig alternativt 
utvidga sig beroende på om temperaturen höjs eller sänks (Vattenfall, 1972).  
 
För att reducera krympningen i ett bruk bör vct och halt cementpasta hållas låg 
(Fagerlund, 2002b). Ett litet avstånd mellan ballastkornen skapar en skelettliknande 
uppbyggnad. Detta skelett motverkar krympningen, dock kan krympning uppstå i 
cementbruket mellan ballasten vilket kan leda till mikrosprickor i bruket (Jonasson, 
1994). Krympningen kan också motverkas genom att förhindra och fördröja uttorkning 
av bruket. Detta görs genom att efter gjutning försegla bruket, vilket kan göras med till 
exempel plast (Fagerlund, 2002b). 
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Till följd av krympning kan sprickor uppstå i bruket vilket ändrar tätheten hos bruket, 
detta påverkar parametrar som permeabilitet och hydraulisk konduktivitet (Jonasson, 
1994). Detta är en viktig faktor att ta hänsyn till vid gjutning i 1BMA då krav ställs på 
ovan nämnda parametrar. Kringgjutningsbrukets vct är även högt, 1.125, vilket också 
ger indikationer på att bruket vid härdning kommer att krympa.  
 
Till följd av krympning kan ytkrackelering uppkomma, vilket visar sig som ett 
småskaligt och oregelbundet sprickmönster i bruksytan där sprickornas längd är i 
storleksordningen 5–75 mm. Både brukets sammansättning, härdningsförlopp och 
gjutformens material påverkar ytkrackeleringens utbredning och några förebyggande 
åtgärder är följande (Petersons, 1994): 
 

 Brukssammansättning med lågt vct 

 Bearbetning av gjutformens yta så ansamling av cementpasta ej sker 

 Undvika släta och glatta formytor  

 
Ytkrackelering kan också uppkomma på grund av en reaktion mellan cement och ballast 
varvid en nedsatt beständighet erhålls på det hårdnade bruket (Petersons, 1994).  

3.3.5 Permeabilitet och hydraulisk konduktivitet 
Permeabilitet och hydraulisk konduktivitet är två begrepp som beskriver ett bruks 
täthet mot vätska och gas. Hydraulisk konduktivitet mäts i meter per sekund och 
beskriver endast ett materials förmåga att släppa igenom vatten under tryck. För att 
beskriva både gas- och vattengenomsläpplighet används begreppet permeabilitet. 
Permeabiliteten mäts i kvadratmeter och är beroende av, förutom den hydrauliska 
konduktiviteten, det flödande materialets densitet och viskositet. Detta medför att 
permeabilitet och hydraulisk konduktivitet är motsatsen till ett bruks täthet 
(Engelbrektson, 1994). Ett bruks permeabilitet och hydraulisk konduktivitet är 
beroende av vct och hydratationsgraden. Ju lägre hydratationsgrad och ju högre vct, 
desto otätare blir cementpastan (Burström, 2007). Även omgivningens och 
konstruktionens rådande RF inverkar på genomsläppligheten av vätska.  Vid olika RF 
råder olika transportmekanismer: vid låga RF sker transport enbart genom ångdiffusion 
medan det vig höga RF är en kombination av ångdiffusion och vätsketransport (Nilsson, 
1994).  
 
En betongkonstruktions täthet mot gaser beskrivs genom permeabilitetskoefficienten, 
K, och diffusionskoefficienten, D. Permeabilitet är beskrivet i stycket ovan och 
diffusionskoefficienten beskriver hur väl gaser strömmar från ett område med hög 
koncentration till ett område med låg koncentration. En betong med stor andel 
sammanhängande porer är mer genomsläpplig för både vätska och gas (Engelbrektson, 
1994). 
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3.4 Arbetbarhet 

3.4.1 Allmänt 
För att åstadkomma önskad kvalitet i en bruksmassa efter gjutning krävs det att bruket 
genom komprimering kan avlägsna lufthåligheter och fylla ut former samt förbli en 
homogen massa under gjutning. Arbetbarhet benämnas därmed som gjutbarhet och kan 
förklaras med tre egenskaper; komprimerbarhet, mobilitet och stabilitet (Johansson & 
Petersons, 1994). Brukssammansättningen är kopplad till ett bruks arbetbarhet vad 
gäller vct, ballastgradering samt mängden tillsatsmedel och tillsatsmaterial (Burström, 
2007).  
 
Arbetbarheten hos bruk kan mätas med två metoder (Fagerlund, 2002a): 
 

 Mätning av brukskonsistens med konsistensmätare (se Avsnitt 3.4.2) 

 Mätning av ett bruks reologiska egenskaper (se Avsnitt 3.5) 

3.4.2 Provningsmetoder 
Det finns ett flertal provningsmetoder för att undersöka ett bruks arbetbarhet och 
reologiska egenskaper. I detta avsnitt nämns endast de provningsmetoder som berör 
undersökningar på kringgjutningsbruket i dess färska tillstånd: utbredningsmått och L-
Låda.  
 
Konsistens 
Det finns i Sverige ett flertal olika metoder för att undersöka ett bruks konsistens, där de 
vanligaste är sättkon, vebe-mätare, fallbord och omformningsmätare (Fagerlund, 
2002a). Dessa metoder ger information om bruksmassan konsistens, mätt och angivet i 
empiriska storheter som sättmått, vebe-tal, utbredningsmått och omformningsmått 
(Burström, 2007).  
 
Utbredningsmått är en provningsmetod som används för att undersöka konsistens hos 
lättflytande bruk och betong. Vanligtvis används för lättflytande betong en plåtkon med 
höjden 200 mm, undre inre diameter 200 mm och övre inre diameter 130 mm. 
Plåtkonen fylls med betong och därefter lyfts konen för att sedan mäta 
utbredningsmåttet i två på varandra vinkelräta riktningar varefter medelvärdet 
beräknas (Burström, 2007). Gällande lättflytande bruk används istället en mindre 
plåtkon för att bestämma utbredningsmåttet. Kringgjutningsbrukets utbredningsmått 
bestäms enligt standard framtagen av Vattenfall R&D och beskrivs närmare i Bilaga B. 
 
  



Kringgjutning av medelaktivt kärnavfall 
 

 37 

L-Låda 
Den L-formade lådan är en svensk standard, SS EN 12350-10:2012, utvecklad av 
Cement- och Betonginstitutet, CBI, för att undersöka arbetbarheten hos 
självkompakterande betong. L-lådan illustreras i Figur 9.  Metoden avser att undersöka 
vibreringsfri betongs flytförmåga, förändring av stabilitet samt betongens förmåga att 
passera armering i en konstruktion. Avståndet mellan armeringen bestäms av ballastens 
maximala kornfraktion (Pettersson, 1996).  
 
 

 

Figur 9 – L-låda framtagen av CBI 

 
 
För att betongen ska komma i rörelse och utan att riskera pluggbildning vid armeringen 
finns en minimigräns för betonghöjden i lådan, vilken är 490 mm (Pettersson, 1996). 
Utförandet av standardtestet innefattar tidsmätning av flödesfrontens ankomst i slutet 
av den horisontella delen samt höjdmätningar på flödesprofilen (Dufour & Pijaudier-
Cabot, 2005). Försöket kompletteras även med utbredningsmått och okulärbesiktning, 
där vetskap om betongens viskositet och sammansättning även beaktas. Resultaten ger 
sedan en indikation över hur armeringen ska placeras i konstruktionen samt om en 
annan betongsammansättning är mer lämplig vid gjutning (Pettersson, 1996). 
 
Gällande kringgjutning av avfallet i 1BMA måste kringgjutningsförhållandena beaktas 
och det befintliga kringgjutningsbruket studeras med avseende på dess arbetbarhet. 
Gjutmodellerna som används i de experimentella studierna i detta examensarbete är 
utformade efter den standardiserade L-lådan. 
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3.5 Reologi 

För att få förståelse för ett bruks flytbarhet och utbredning behövs kunskap om 
materials reologi och flytbeteenden. Detta ger i sin tur en uppfattning om 
kringgjutningsbrukets beteende i strömmande tillstånd och hur bruket påverkas av de 
rådande förhållandena som finns i bergrummet 1BMA.  

3.5.1 Allmänt 
Reologi behandlar ett materials mekaniska egenskaper och definieras som läran om 
materialets deformations- och flytegenskaper. Tyngdpunkten ligger på materialets 
flytegenskaper som påverkas av inverkande krafter samt av samverkan mellan 
skjuvspänning, skjuvdeformation och tid (Banfill, 1994). Närmare kan reologi beskrivas 
med storheterna kraft, spänning, skjuvning, skjuvhastighet och viskositet (Rådman, 
1999). 
 
Ett bruk, som är en suspension, skiljer sig från en vanlig vätska som exempelvis vatten 
genom att cement och ballast är fördelade i en vätska (Eriksson & Stille, 2005). Brukets 
kemiska sammansättning och fysikaliska egenskaper inverkar på brukets viskösa 
egenskaper, där viskositeten är det inre motståndet i bruket. Detta motstånd beskriver i 
sin tur brukets flytbeteende, som innefattar de lokala spänningarna vid rörelse 
gentemot hastigheten hos deformationen i brukssammansättningen. Ett trögflytande 
bruk har hög viskositet, medan ett lättflytande bruk har låg viskositet (Rådman, 1999). I 
allmänhet verifieras ett bruks flytbeteende och kännedomen om brukets struktur 
genom konsistensmätningar och kompletteras med reologiska studier innefattande 
matematiska flödesmodeller (Norberg, 1994).  
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3.5.2 Karaktäristiska flytbeteenden 
Ett materials flytbeteende påverkas av skjuvhastigheten och delas därmed in i två 
huvudgrupper: Newtonska och icke Newtonska material.  
 
Newtonska material 
Ett Newtonsk material karakteriseras av att den har en inre kohesion och viskositet, där 
kohesionen representeras av den kraft som håller samman delmaterialen och 
viskositeten det inre motståndet i materialet (Fagerlund, 2002a). Materialet har en 
konstant viskositet som är oberoende av rådande skjuvning, vilket medför linjära 
förhållanden mellan skjuvspänning och skjuvhastighet, se Figur 10. Linjens lutning i 
figuren beror på vilken viskositet materialet har (Munson, Okiishi & Young, 2002).  
Sambandet beskrivs enligt Newtons viskositetslag:  
 

   
  

  
      (2) 

 
där 
τ  är skjuvspänning [N/m2] 
η  är dynamisk viskositet [Ns/m2] 
dγ/dt  är skjuvhastighet [s-1]  
 
 

 

Figur 10 – Karakteristiska flytbeteenden hos Newtonska material 
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Newtonska material karakteriseras av att de inte har elastiska flytegenskaper. Vanligt 
förekommande Newtonska material är fluider såsom vatten, olja, sirap och glycerol 
(Rådman, 1999).  
 

Icke Newtonskt material 
Ett icke Newtonsk material avser en vätska som har varierande viskositet då den utsätts 
för skjuvning, vilket leder till icke-linjära förhållanden mellan skjuvspänning och 
skjuvhastighet. Vanligt förekommande icke Newtonska material är suspensioner vars 
komplexa materialparametrar påverkar flytbeteendet i det avseende att det saknas en 
generell modell som beskriver flytbeteendet (Brujan, 2011). Detta resulterar i att icke 
Newtonska material kan beskrivas som antingen tidsberoende eller tidsoberoende 
(Rådman, 1999). Det befintliga kringgjutningsbruket faller inom kategorin icke 
Newtonska material i det avseende att bruket är en suspension.  
 
Tidsberoende material benämns som tixotropa, reopexa eller anti-reopexa. Materialet 
karakteriseras av ändringar i struktur och viskositet med tiden vid konstant 
skjuvhastighet.  Den vanligaste typen är tixotropa material där skjuvspänningen 
minskar med tiden vid konstant skjuvhastighet. Detta innebär att strukturen hos 
materialet bryts ned under skjuvning för att sedan återgå till sin ursprungliga struktur 
då skjuvning avslutas (Rådman, 1999). Strukturen visar då på elastiska tendenser när 
skjuvningen upphör och kan benämnas elastiskt viskösa enligt Maxwell modell (Brujan, 
2011). 
 
Tidsoberoende material benämns som skjuvtunnande eller skjuvförtjockande och där 
viskositet endast beror av rådande skjuvhastighet och ej av tid (Rådman, 1999). 
Skjuvtunnande material, exempelvis kvicksand, har en viskositet som minskar med 
ökande skjuvhastighet medan skjuvförtjockande material, exempelvis målarfärg, har en 
viskositet som ökar med ökande skjuvhastighet (Munson et al, 2002). Ett exempel på en 
vanligt förekommande modell gällande tidsoberoende material är Bingham-modellen 
och beskrivs med följande samband (Rådman, 1999).  

 
 

      
  

  
     (3) 

 
 
där 
τ  är skjuvspänning [N/m2 eller Pa] 
τ0  är flytgränsspänning [N/m2] 
μ  är plastisk viskositet [Ns/m2] 
dγ/dt  är skjuvhastighet [s-1] 
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De material som faller inom kategorin Bingham-material har en flytgränsspänning, τ0, 
och börjar flyta när denna gräns överskrids, se  Figur 11. Det är suspensionens 
dispersa partiklar som orsakar detta vilket medför att modellen ofta används för att 
beskriva flödet hos färskt bruk (Norberg, 1994). Självkompakterande betong har en 
flytgränsspänning som kan uppgå till uppemot 60 Pa beroende på andel finmaterialhalt i 
betongen. Ju lägre andel finmaterialhalt desto högre flytgränsspänning (Nykvist, 2008). 
Vid låga skjuvhastigheter, < 10 l/s, beskriver Bingham-modellen flytbeteendet hos 
många skjuvtunnande material (Rådman, 1999).  
 
 

 

 Figur 11 – Karakteristiska flytbeteenden för icke Newtonska material 
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En korrelation mellan utbredningsmått enligt standardtest av konsistens (Bilaga B) och 
flytgränsspänning har påvisats av Tregger, Ferrara och Shah (2008) där flytspänningen 
för icke Newtonska material beräknas enligt: 
 
 

    
        

       
      (4) 

 
 
 
där 
0 är flytgränsspänning [N/m2 eller Pa] 
g är gravitationskoefficienten  
 är det färska brukets densitet [kg/m3] 
V är det utflutna brukets volym [m3] 
D är det utflutna brukets tvärsnittsmått [m] 
 
 
 
Den plastiska viskositeten beskriver det inre motståndet i bruket och beror av 
flytgränsspänning och utflytningstid. Den beräknas enligt 
 
 

                              (5) 

 
 
där 
  är plastisk viskositet [Ns/m2 eller Pa·s] 
0 är flytgränsspänning [N/m2] 
Tf är utflytningstid [s] 
 
 
Exempelvis kan den plastiska viskositeten hos självkompakterande betong variera 
mellan 20–120 Pas (Nykvist, 2008). 
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3.5.3 Strömningstillstånd 
Inom strömningsmekaniken har flöden olika karaktärsdrag, vilka kan beskrivas av: 
laminärt-, turbulent-, likformigt-, icke likformigt- och sekundärt flöde.  
 
Laminärt och turbulent flöde 
Flöden kan vara av laminär eller turbulent karaktär och övergången mellan dessa 
benämns som transient flöde. Ett laminärt flöde definieras av att hastigheten är konstant 
över tiden medan ett turbulent flöde karakteriseras av att hastigheten ändras över tiden 
(Hamill, 2006). En fluid som flödar laminärt har parallella flödeslinjer och flödar ofta i 
låga hastigheter (Saleh, 2002). Flödesfronten är också formad paraboliskt med en 
maximal hastighet i mitten av flödeskanalen (Hamill, 2006). Figur 12 illustrerar flödes- 
och hastighetsprofiler för laminärt och turbulent flöde. Från vänster: laminär 
flödesprofil, turbulent flödesprofil, laminär hastighetsprofil och turbulent 
hastighetsprofil. 
 
 

 

Figur 12 – Flödes- och hastighetsprofiler för laminärt och turbulent flöde (Hamill, 2006) 

 
 
Vilken typ av flöde som råder, laminärt eller turbulent, beror på storleken på 
flödeskanalens tvärsnitt (D), vätskans densitet (ρ) och dynamiska viskositet () samt 
flödeshastigheten (v). Detta samband fann Osborne Reynolds och definieras genom 
följande ekvation som ger ett dimensionslöst Reynolds tal (Saleh, 2002): 
 
 

   
   

 
      (6) 

 
Beroende på om fluiden flödar i en öppen kanal eller i ett slutet rör gäller olika 
gränsvärden för laminärt och turbulent flöde. För en Newtonsk fluid, exempelvis vatten, 
som flödar i en öppen kanal ger Re < 500 laminärt flöde och Re > 2000 turbulent flöde. 
Däremellan, 500 < Re < 2000, visar på transient flöde, som uppvisar egenskaper både 
från laminärt och turbulent flöde (Hamill, 2006). Reynolds tal är även vanligt 
förekommande för att beskriva icke Newtonska fluider då den tar hänsyn till 
förhållandet mellan inre krafter och viskositet (Brujan, 2011).  
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För en Newtonsk fluid finns det olika typer av energiförluster vid flöden i kanaler och 
rör: friktionsförluster och engångsförluster. Friktionsförlusterna uppkommer vid 
friktion mellan vätska och kanalens yta och är beroende av kanalens ytråhet och 
storleken på flödeskanalens tvärsnitt (Hamill, 2006). Ytråheten för betong är 0.3–3.0 
mm och kan jämföras med ytråheten hos stål, 0.9–9.0 mm och glas, 0 mm. Med 
kännedom om flödeskanalens tvärsnittsdimensioner och kanalens ytråhet kan 
friktionens storlek identifieras. Vid konstant ytråhet ökar friktionens storlek med 
minskade dimensioner på flödeskanalens tvärsnitt (Munson et al, 2002). 
Engångsförlusterna är till följd av geometriändring i kanalen och avser en ändring i area 
eller en vinkeländring av kanalen. Generellt kan man säga att ju grövre material som 
omsluter vätskan, ju längre kanal och ju högre flödeshastighet desto större 
flödesförluster sker (Hamill, 2006). De totala förlusterna fås genom summan av 
friktionsförluster och engångsförluster (Munson et al, 2002). Bruk, som bättre liknas vid 
ett Bingham-material, har förutom förluster till följd av friktion och geometriändring, 
förluster som kommer från det inre motståndet i bruket (Munson et al, 2002).  
 
Likformig och icke likformigt flöde 
Flöden i kanaler kan vara likformiga eller icke likformiga. För att ett flöde ska vara 
likformigt måste arean och flödeshastigheten vara konstant vid varje tvärsektion, det vill 
säga det strömmande mediets lutning får inte skilja sig mot kanalbottens lutning. När 
arean och flödeshastigheten inte är konstant vid varje tvärsektion råder ett icke 
likformigt flöde (Hamill, 2006).  
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Sekundärt flöde  
Sekundära flöden är dominanta för elastiskt viskösa material av icke Newtonsk karaktär 
och uppstår framförallt när materialet utsätts för laminära tryckdrivna förhållanden. I 
rektangulära tvärsnitt har geometrin stor inverkan på utbredningen av de sekundära 
flödena, vilka presenteras i  Figur 13. Fenomenet innebär att partiklarna i materialet 
sätts i spiralliknande rörelser där styrkan av de sekundära flödena ökar med ökad 
Reynolds tal, det vill säga närmar sig ett turbulent flödestillstånd (Speziale & Thangam, 
1987). 
 

 

 Figur 13 – Sekundära flöden i rektangulära tvärsnitt (Speziale & Thangam, 1987) 

 
För bruk innebär sekundära flöden att de ballast- och cementpartiklar som sätts i 
spiralliknande rörelser skapar skiktningar varpå brukets homogenitet försämras. 
Antalet skiktningar och omfattningen av brukets försvagning påverkas av styrkan hos de 
sekundära flödena.   
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3.6 Stabilitet 

Begreppet stabilitet innefattar både separations- och filtreringsstabilitet och kan 
kortfattat beskrivas som ett bruks förmåga att, i bästa mån, behålla sina gjutegenskaper 
utan en separation och filtrering av delmaterialen sker. Separation kan leda till 
pluggbildning som i sin tur kan leda till filtrering (Brantberger et al, 1999).  
 
Både separations- och filtreringsförloppen påverkas i stort sett av samma egenskaper, 
där några av de inverkande faktorerna som påverkar både hastigheten och storleken på 
förloppen redovisas i Tabell 4 (Brantberger et al, 1999).  
 

 Tabell 4 – Påverkande faktorer på separations- och filtreringsstabilitet 

Separationsstabilitet Filtreringsstabilitet 

Vct Vct 
Kornstorlek Kornstorlek 
Cementtyp Cementtyp 
Tillsatser Tillsatser 
Blandningsvatten Tryck 
 Blandning 
 Tid efter blandning 

 
 
De egenskaper som presenteras i  Tabell 4 förklaras i efterföljande Avsnitt 3.6.1 och 
3.6.2. Värt att notera är att en förändring av en faktor kan ge en positiv effekt hos 
separationsstabiliteten men en negativ effekt hos filtreringsstabiliteten och vice versa 
(Brantberger et al, 1999).  

3.6.1 Separationsstabilitet 
Ett bruks förmåga att behålla sin homogena struktur under transport, gjutning, 
bearbetning och tiden strax därefter uttrycks som stabilitet, vilket karakteriserar 
brukets benägenhet att inte separera. Dålig stabilitet ger en separation av delmaterialen 
som sen syns som en skiktning i bruket. Brukets inre motstånd verkar mot 
gravitationskraften som driver de tyngre delmaterialen mot botten varpå de finare 
delmaterialen och vatten samlas vid ytan. Fenomenet kallas separation och kan i sig 
särskiljas av stenseparation, vattenseparation samt bruksseparation (Johansson & 
Petersons, 1994). De olika separationstyperna illustreras i Figur 14. 



Kringgjutning av medelaktivt kärnavfall 
 

 47 

 

Figur 14 – Snitt genom gjutet bruk som visar de olika separationsföreteelser som kan uppstå 
(Burström, 2007) 

Stenseparation uppstår på grund av densitetsskillnader mellan sten och cementpasta i 
bruk och riskerar att uppkomma vid sättmått större än 240 mm, detta oavsett 
brukssammansättningen (Johansson & Petersons, 1994). Detta kan ge områden i bruket 
som endast innehåller ballast samt områden som endast innehåller cementpasta. Ett 
bruk som är plastisk-trögflytande är bäst ur stenseparationssynpunkt (Vattenfall, 1972). 
En annan separationsföreteelse är bruksseparation, denna separation liknar 
stenseparation och innebär att det samtidigt som stenen sjunker till botten bildas ett 
skikt av cementbruk på ytan. Vattenseparation är en vanlig företeelse som beror på 
densitetsskillnader mellan vatten, cement och ballast och fenomenet är starkt beroende 
av cementets egenskaper och brukets vct (Johansson & Petersons, 1994). 
Vattenseparation kan ske om det efter gjutning sker sättningar i betongmassan. Denna 
sättning kan medföra att ett skikt av vatten och cementslam ansamlas på bruksytan, 
vilket ger ett svagt ytskikt (Vattenfall, 1972).  
 
Överskrids den maximala mängd vatten som cementet kan fixera inträffar 
sedimentation vilket leder till att de tyngre cementpartiklarna sjunker varvid vattnet 
stiger till ytan. Detta pågår under större delen av tillstyvnadsprocessen vilket resulterar 
i att vattenseparationen är bunden till brukets tillstyvnadstid: ju längre tillstyvnadstid 
desto större kan separationen att bli. Den maximala mängd vatten som cementet kan 
fixera beror på cement- och ballastkornens storlek samt andel finmaterial i ballasten; ett 
grovkornigt cement och en grovkornig ballast kan fixera mindre mängd vatten än 
finkorniga (Johansson & Petersons, 1994). För att undvika vattenseparation utan att 
vidta speciella åtgärder, som exempelvis inblandning av tillsatsmedel och 
tillsatsmaterial, bör vct inte överstiga 0.35–0.40. Cement bestående av grövre korn 
riskerar att separera mer jämfört med cement bestående av mindre korn. Ju större 
kornstorlek ett cement består av desto mindre vatten kan ett cement binda vilket 
resulterar i att överskottsvatten inte binds i lika stor utsträckning jämfört med ett finare 
malt cement (Johansson & Petersons, 1994).  
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Separationens storlek är beroende av brukets konsistens, sammansättning och 
kompakteringsförfarandet. Volymandelen ballast, ballastens maximala stenstorlek samt 
kornstorleksfördelning är storheter som också påverkar separationen i bruk. En stor del 
finmaterial i ballast är gynnsamt ut separationssynpunkt och storleken på ballasten bör 
då understiga 0.25 mm (Vattenfall, 1972). Ökad vattenhalt i syfte att uppnå lösare 
konsistens gör bruket mer separationsbenäget då allt blandningsvatten kanske inte 
hinner bindas till cementkornen. Tillsats av flytmedel är i regel mer gynnsamt ur 
separationssynpunkt jämfört med en ökning av vattenhalten för att uppnå motsvarande 
konsistens hos bruket. Med flytmedel kan vattenhalten hållas så pass låg att bruk med 
mycket lös konsistens är gjutbara utan alltför kraftig separation sker (Aavik, Kutti & 
Rodhe, 1987). Separation i bruk kan leda till bristfällig hållfasthet i det hårdnade bruket, 
även krympsprickor kan uppstå då de separerade delmaterialen krymper olika mycket 
(Burström, 2007). 
 
Kringgjutningsbruket har ett högt vct, vct = 1.125, vilket leder till risk för separation. 
Även cementet i kringgjutningsbruket kan bidra till ökad risk för separation då 
anläggningscement är ett grovkornigt cement. Denna risk för separation ska i 
kringgjutningsbruket minimeras genom tillsats av cellulosa, som verkar som ett klister.  

3.6.2 Filtreringsstabilitet 
Filtreringsstabilitet är ett relevant begrepp inom injektering och innefattar brukets 
förmåga att tränga in i sprickor utan att fastna och bilda en plugg. Om filterpluggar 
uppstår begränsas eller hindras injekteringsbrukets framfart och därmed dess 
inträngning. Egenskaper som påverkar pluggbildning är sprickans råhet och geometri, 
brukets egenskaper, däribland maximal kornstorlek, samt injekteringsförfarandet 
(Brantberger et al, 1999). Det finns två typer av filtrering: mekanisk och kemisk. 
Mekanisk filtrering uppstår när enstaka korn i en suspension fastnar i flödesvägen vilket 
resulterar i pluggbildning, denna pluggbildning fungerar som en blockad för 
bruksinträngningen (Eriksson & Stille, 2005). Kemisk filtrering innefattar olika 
filtreringsförfaranden kan uppkomma om en kemisk förändring av bruket äger rum i 
samband med injektering. Detta bidrar till att de mer lättlösliga brukskomponenterna i 
upplöst tillstånd transporteras längre vid injektering (Brantberger et al, 1999).  
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Kapitel 4 – Appliceringsteknik 

I bergrummet 1BMA finns ett teoretiskt framtaget kringgjutningsförfarande 
innefattande injekteringshål och denna metod ställer höga krav på 
kringgjutningsbrukets flytbarhet och utbredning. Det är därför av relevans att beakta 
andra appliceringsalternativ för kringgjutning i 1BMA, vilket även kommer att ligga till 
grund för rekommendationer i 2BMA. I följande kapitel presenteras fyra olika 
appliceringsmetoder som anses relevanta att beakta.  

4.1 Pumpning 

Ett bruks förmåga att pumpas beror främst på brukets arbetbarhet och reologiska 
egenskaper (Hammer et al, 2009). Egenskaperna som är av relevans för att pumpning 
skall kunna ske med önskad kapacitet och med minimal risk för försämrad 
filtreringsstabilitet sammanfattas av begreppet pumpbarhet och är enligt Johansson och 
Petersons (1994) ett mått på betongmassans förmåga att:  
 

 Fylla pumpcylindern vid insugningsmomentet 

 Inte separera under pumpningen  

 Ge tillräckligt låg inre friktion och friktion mot rörväggen  

 

Begreppet pumpbarhet påverkas även av brukssammansättningen; cementhalt och 
cementtyp, ballastens kornstorlek, form och gradering, mängden finmaterial samt om 
bruket innehåller tillsatsmedel eller ej (Johansson & Tuutti, 1976). Även val av pump, 
pumpslangens längd och material samt pumptryck är viktiga faktorer att ta hänsyn till 
då friktionen ökar med ökad längd på pumpslag och ytråhet (Hammer et al, 2009). Ju 
bättre pumpbarhet ett bruk har desto lägre pumptryck behövs, där ett lågt pumptryck 
fås av en brukssammansättning bestående av en optimal mängd finmaterial som 
vanligtvis ligger inom intervallet 350–400 kg/m3. En finmaterialhalt som understiger 
350 kg/m3 kan orsaka separation i bruket och en halt som överstiger 400 kg/m3 kan ge 
ökad friktion mot pumpslangen, vilket leder till att ökat pumptryck krävs. Ett annat sätt 
att kvantifiera ett bruks pumpbarhet är sättmåttet; bruk anses pumpbart om sättmåttet 
befinner sig mellan 50–200 mm (Johansson & Tuutti, 1976).  
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För att få en uppfattning om vilket pumptryck som behövs kan rörkrökar översättas till 
motsvarande rak längd i horisontalled. Krökningsradien på rören har även en inverkan 
på dess raka motsvarighet i den bemärkelsen att för samma krökningsvinkel krävs 
större pumptryck i en liten krökningsradie i jämförelse med en stor krökningsradie. 
Enligt Johansson och Tuutti (1976) kan följande översättning göras: 
 

 Krök 90 motsvarar 9–12 meter horisontalt 

 Krök 45 motsvarar 6 meter horisontalt 

 Krök 22.5 motsvarar 3 meter horisontalt 

 

Vid normala pumphastigheter håller adhesionskraften mellan pasta och ballastpartiklar 
ihop bruket och separation undviks i krökar. Temperaturen påverkar inte 
pumpbarheten om denna ligger i intervallet 10–30C. Pumpbarheten berörs av 
väntetiden från blandning till pumpning i det avseendet att viskositeten ökar avsevärt 
om väntetiden överstiger 60 minuter. Även flytgränsspänningen kan påverkas och 
tenderar att ge bruket en segare konsistens (Johansson & Tuutti, 1976).  

4.2 Gjutning med självtryck  

4.2.1 Självkompakterande betong 
Självkompakterande betong, SKB, karakteriseras av att betongen flyter ut och fyller de 
utrymmen som ska gjutas utan att ingen, eller nästintill ingen, vibrering krävs. 
Betongsammansättningen ger en lättflytande betong och med tillsats av flytmedel och 
finmaterial görs betongen stabilt ur separationssynpunkt (Burström, 2007).  
 
Gjutning med självkompakterande betong sker genom att låta betongen rinna ut i 
utrymmet som ska gjutas. Då gjutning av en vägg sker med självkompakterande betong 
bör betongnedsläppen inte göras på större cc-avstånd än fyra meter, detta för att 
begränsa betongens utbredningssträcka. Även gjuthastigheten bör begränsas, för att 
formtrycket inte ska bli för högt bör betongens stighöjd inte överskrida 1 meter per 
timme. Rekommendationen på stighöjd beror dock på typ av form (Swerock).  
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4.3 Injektering 

4.3.1 Injekteringsbruk  
Då små utrymmen och fina sprickor ska injekteras krävs ett lättflytande och finkornigt 
bruk. Ett sådant bruk, kallat injekteringsbruk eller injekteringscement, består av 
finkornigt cement, sand, vatten och eventuellt puzzolant tillsatsmaterial (Linderson, 
1992). Injektering kan utföras med olika metoder men grundprincipen är att med tryck 
pressa in bruket erforderlig längd i sprickan (Statens Vattenfallsverk, 1968). Ett 
injekteringsbruk ska vara så pass lättflytande att det kan pumpas utan risk för 
stabilitetsförändringar (Linderson, 1992). 
 
Krav på injekteringsbruket ställs vad gäller sandens maximala kornstorlek, dmax, 
finhetsmodul samt viktförhållandet mellan cement och sand (Sandström, 2009). Dmax 
bör inte överskrida 1/3 av sprickvidden (Brantberger et al, 1999) och finhetsmodulen 
bör vara mellan 1.2–2.2 (Sandström, 2009). Då krav ställs på värmeutvecklingen bör 
cementmängden hållas lägre än sandvikten; ju mer cement desto snabbare reaktion 
vilket leder till större värmeutveckling. Viktförhållandet cement:sand bör vara mellan 
1:1 och 1:1.2 (Linderson, 1992).  

4.3.2 Inträngning 
Begreppet inträning är relaterat till både injekteringsbrukets inträningslängd och 
förmåga att passera spricköppningar. Injekteringsbrukets förmåga att passera 
spricköppningar kan även benämnas som penetrationsförmåga eller filtreringsstabilitet 
(Brantberger et al, 1999).  
 
Injekteringsbrukets inträning påverkas inte bara av brukets tendens till pluggbildning 
utan även av reologiska- och partikelegenskaperna. De reologiska egenskaperna, som 
normalt används för att beskriva strömningen av ett injekteringsbruk, är viskositet och 
flytgräns. Flytgränsen påverkar den slutgiltiga utbredningen i en viss spricka medan 
viskositeten främst påverkar tidsförloppet. För att inträngning ska möjliggöras och ett 
bruksflöde upprätthållas i en spricka krävs också att pluggar på grund av filtrering eller 
separation inte bildas (Brantberger et al, 1999).  
 
Högre vct anses generellt ge bättre inträngningsegenskaper då bruket innehåller mer 
vatten och därför är mer lättflytande. Men med olika tillsatser kan även bruk med låga 
vct erhålla goda inträngningsegenskaper. Bruk med höga vct kan på samma sätt erhålla 
bättre stabilitet genom användning av tillsatser. En rekommendation är att den 
maximala kornstorleken högst får vara 1/3 av sprickvidden för att penetration ska vara 
möjlig. Denna rekommendation är emellertid generell och bör användas med 
försiktighet. Förutom bruksegenskaperna påverkar injekteringstrycket inträngningen i 
en spricka (Brantberger et al, 1999).  
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Utöver att injekteringsbruket ska tränga in i sprickor måste även tillräcklig täthet 
erhållas varvid en tillräcklig utfyllnadsgrad måste uppnås. En hög utfyllnadsgrad gynnas 
av att injekteringsbruket är separationsstabilt och inte krymper. Förutom en stor 
utfyllnadsgrad krävs också att injekteringsbruket i sig har en tillräckligt hög täthet. 
Desto lägre vct och större specifik yta på cementet desto mindre separation och större 
täthet hos injekteringsbruket (Brantberger et al, 1999). 
 
Ett bruk med goda inträngningsegenskaper behöver inte nödvändigtvis ge goda täthets- 
och beständighetsegenskaper. En rimlig kompromiss mellan inträngning och 
beständighet är att ha startbruk med vct 1.5–2.0 (Brantberger et al, 1999). 

4.4 Undervattensgjutning 

Undervattengjutning kan utföras med antingen gjutrör och tratt eller flyttbart gjutrör 
och mynningsventil. Principen för båda metoderna är att ett gjutrör förs ner till botten 
på formen som ska gjutas, därefter pumpas bruket ut på formbotten. Ju mer bruk som 
pumpas ut desto mer fylls formen ut och desto högre upp kan gjutröret lyftas. Viktigt är 
att gjutrörets mynning hela tiden hålls under bruksytan, detta för att förhindra att 
ursköljning av cementpasta från omgivande vatten (Ljungkrantz & Westergren, 1992).  
 
Ett krav som ställs på bruk avsedda för undervattensgjutning behandlar dess konsistens 
och gjutegenskaper: bruket måste lätt flyta ut genom röret och därefter kunna fylla ut 
formen utan att vibrering krävs. Brukssammansättningen är även viktigt att beakta då 
den påverkar stabiliteten hos bruket (Ljungkrantz, Möller & Petersons, 1994). 
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Kapitel 5 – Experimentella studier 

5.1 Metod 

De experimentella studierna genomfördes i betonglaboratoriet på Vattenfall R&D i 
Älvkarleby och var uppdelade i tre experiment med mål att utreda och utvärdera 
kringgjutningens genomförbarhet med det befintliga kringgjutningsbruket.  
Utvecklingen av experimenten var en process som byggde på resultaten från de 
förgående experimenten. Kringgjutningsbrukets arbetbarhet och reologiska egenskaper 
har en avgörande betydelse för genomförandet av kringgjutningen, varför det var dessa 
egenskaper som var nödvändiga att identifiera och analysera.  
 
Experimenten avsåg att: 
 

 Identifiera kritiska spaltvidder vid vilken kringgjutningsbrukets flytbarhet och 

utbredning minskade avsevärt  

 Undersöka flödesförluster i geometriändringar 

 Utvärdera trycknivåers påverkan på kringgjutningsbrukets stabilitet, 

homogenitet före och efter geometriändringar och med avseende på spaltvidd 

 Utvärdera kringgjutningsbrukets färska och hårdnade egenskaper med avseende 

på spaltvidd, geometriändring och tryck 

 
För att få en uppfattning om kringgjutningsbrukets kvalitet efter blandning utfördes 
standardtester i samband med de tre experimenten. Resultaten från standartesterna 
jämfördes med de kvantitativa brukskraven framtagna för kringgjutningsbruket. De 
standardtester som utfördes på det färska bruket var konsistens, flytbarhet, densitet, 
vattenseparation och sättning. 
 
Okulärbesiktning på det hårdnade bruket utfördes med avseende på stabilitet och 
homogenitet, vilket innefattar främst besiktning av sprickbildning, separation och 
filtrering. De standardtester som utfördes på det hårdnade bruket var hydraulisk 
konduktivitet, krympning, densitet och tryckhållfasthet. Undersökning av krympning 
utfördes endast på ett av experimenten och tryckhållfasthetstester utfördes endast på 
två av experimenten, där möjlighet fanns att få ut tillräckligt stora provkroppar.   
 
Utanför examensarbetets ramar utfördes på Vattenfall R&D en undersökning av 
kringgjutningsbrukets hydrauliska konduktivitet, varför resultatet av denna parallella 
undersökning har behandlats som en del i examensarbetet. Kringgjutningsbruket som 
undersöktes var från samma leverens som för Experiment 1, därför behandlas 
resultaten i samband med Experiment 1. Dock beskrivs ej utförandet av den parallella 
undersökningen.  
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Flytgränsspänningen hos kringgjutningsbruket påverkar utbredningen, varför denna 
beräknades för samtliga experiment. Den plastiska viskositeten är det inre motståndet i 
kringgjutningsbruket som påverkar tidsförloppet för utbredning och denna beräknades 
endast i Experiment 3. 

5.2 Framtagning av experimentens gjutmodeller 

För att utreda och undersöka kringgjutning i begränsade utrymmena och för att 
efterlikna geometrin som råder i 1BMA togs tre olika gjutmodeller fram, en för varje 
experiment:  
 

 Experiment 1 avsågs finna en kritisk spaltvidd vid vilken brukets utbredning 

minskade.  

 Experiment 2 avsågs undersöka flödesförluster i geometriändringar samt hur en 

viss trycknivå påverkade bruket vad gäller stabilitet och homogenitet 

 Experiment 3 avsågs finna en trycknivå vid vilken bruket klarade av att flöda 

kring 90-böj i en kritisk spaltvidd 

 
De tre enskilda modellerna utformades för att, i så stor utsträckning som möjligt, 
återskapa de förhållanden som råder i 1BMA gällande spaltvidder och geometri. 
Framtagningen av modellerna baserades på och är en modifierad form av 
standardexperimentet L-lådan, som beskrivs närmre i Avsnitt 3.4.2. Det som skiljer 
gjutmodellerna från L-lådan är som följer: 
 

 Den horisontella delen kompletteras med flera spalter med varierande vidd 

 Utformas utan armering  

 Kompletteras med geometriändringar motsvarande T-korsningar och 90-böjar 

5.2.1 Experiment 1 
Experiment 1 utfördes med Gjutmodell 1 som utformades i syfte att finna en kritisk 
spaltvidd genom att undersöka brukets beteende med avseende på flytbarhet, 
utbredning och stabilitet. De parametrar som under gjutförloppet eftersöktes var: 
 

 Utbredning 

 Lutning på bruksflödesfront 

 Eventuella pluggbildningar 

 
Det hårdnade bruket undersöktes okulärt med avseende på: 
 

 Brukshöjd 

 Stabilitet 

 Homogenitet 
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Konstruktionen delades in i två delar; låda för brukspåfyllnad och fem stycken spalter 
för analys av bruksflöde, se Figur 15. Gjutformen byggdes av formplywood vars yta är 
glatt. För att säkerställa att bruket började rinna ut i alla fem spalter samtidigt 
monterades en lucka på brukspåfyllnadslådans insida vars syfte var att under påfyllnad 
av lådan hindra bruket från att tränga in i spalterna. På varje spalt monterades även 
avstängningsskivor vars syfte var att hindra mer bruk att flöda in i spalten då spalten 
redan ansågs vara full.  
 

 

Figur 15 – Skiss på Gjutmodell 1 
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Brukspåfyllnadslådan dimensionerades för 0.38 m3 bruk, vilket motsvarar spalternas 
totala volym. Spalterna var 200 mm höga och definierades efter vidd enligt Tabell 5 och 
Figur 16. Gjutmodellens dimensioner redovisas i Bilaga C. 
 

 Tabell 5 – Definitioner av spaltvidd och spaltgeometri 

Spaltvidd Geometri 

10 mm rak 
20 mm rak 
40 mm rak 
80 mm rak 
160 mm rak 

 

 

 Figur 16 – Spaltdefinitioner på Gjutmodell 1 
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Spaltvidderna, 10–80 mm valdes utifrån rådande spaltvidder i 1BMA och den bredaste 
spalten, 160 mm, valdes för att undersöka bruksflödet i spalter där flödet inte kommer 
att begränsas av spaltvidden. För att underlätta bestämning av kringgjutningsbrukets 
flytbarhet och utbredning i olika spaltvidder delades spalterna in i sektioner. 
Sektionerna användes som riktmärke vid tidsmätning av flödesfrontens framfart.  

5.2.2 Experiment 2 
Experiment 2 utfördes med Gjutmodell 2 som utformades som en vidareutveckling av 
Gjutmodell 1 med syfte att undersöka hur geometriändringar, gjutformens ytråhet samt 
pålagt brukspelartryck påverkar brukets flytbarhet, utbredning och stabilitet. De 
parametrar som under gjutförloppet eftersöktes var: 
 

 Utbredning 

 Lutning på flödesfront 

 Eventuella pluggbildningar 

 
Det hårdnade bruket undersöktes okulärt med avseende på: 
 

 Stabilitet 

 Homogenitet 

 
Som i Gjutmodell 1 delades konstruktionen in i två delar; låda för brukspåfyllnad och 
spalter för analys av bruksflöde, se Figur 17. Gjutformens brukspåfyllnadslåda byggdes i 
formplywood och spalterna i ohyvlat trä. Ohyvlat trä med ytråheten 0.18–0.9 mm valdes 
för att efterlikna betongkokillerna som har en ytråhet på 0.3–3.0 mm (Munson et al, 
2002). För att förhindra att bruket rinner över spaltkanterna monterades, över alla 
spalter, ett lock av plexiglas. En lucka och separata avstängningsskivor monterades vid 
brukspåfyllnadslådan, som i Gjutmodell 1. För att underlätta bestämning av 
kringgjutningsbrukets flytbarhet och utbredning i olika spaltvidder delades spalterna in 
i sektioner. Sektionerna användes som riktmärke vid tidsmätning av flödesfrontens 
framfart.  
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Figur 17 – Skiss på Gjutmodell 2 

Brukspåfyllnadslådan dimensionerades för 1.5 m3 bruk, vilket motsvarar spalternas 
totala volym samt en bruksvolym motsvarande 1.5 meter brukspelartryck vid 
spaltöppningarna. Spalterna var 180 mm höga och definierades efter vidd och 
geometriändring enligt Tabell 6 och Figur 18. Geometriändringarna motsvarades av 90-
böjar, T-korsningar samt ändring av spaltvidd. En T-korsning delades in i två delar; del 
90 och rak del. Del 90 motsvarade sträckan från brukspåfyllnadslådan fram till 
geometriändringen samt sträckan vinkelrätt mot den tänkta flödesriktningen. Den raka 
delen av T-korsningen motsvarade sträckan efter geometriändringen och fram till 
spaltslut. Gjutmodellens dimensioner redovisas i Bilaga D.  
 

 Tabell 6 – Definitioner av spaltvidd och spaltgeometri 

Spaltvidd Geometri 

50 mm 90 
75 mm T-korsning rak del 
75 till 50 mm T-korsning del 90 
50 mm rak 
100 mm rak 
125 mm T-korsning rak del 
125 till 100 mm T-korsning del 90 
100 mm 90 
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Figur 18 - Spaltdefinitioner på Gjutmodell 2 

 
Spaltvidderna 50 mm och 100 mm valdes utifrån de maximala spaltvidderna som råder 
mellan kokillerna i de befintliga facken samt spaltvidderna som råder intill de befintliga 
fackens väggar.  Geometrin på gjutmodellen ändrades 1.2 meter från 
brukspåfyllnadslådan för att efterlikna bruksflödet kring en kokill vars bottenarea är 
1.2x1.2 m2. Spaltvidderna i T-korsningarna varierar mellan 75 till 50 mm och 125 till 
100 mm, vilka valdes för att utreda hur engångsförluster, skapade av ändring av 
spaltvidd, påverkar bruksflödet.  
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5.2.3 Experiment 3 
Experiment 3 utfördes med Gjutmodell 3 som utformades som en vidareutveckling av 
Gjutmodell 1 och 2 med syfte att undersöka hur geometriändringar och pålagt 
brukspelartryck påverkar brukets flytbarhet, utbredning och stabilitet i en kritisk 
spaltvidd. Målet med Experiment 3 var att efterlikna gjutformens material från 
Gjutmodell 1 och kombinera detta med ett brukspelartryck, något lägre än i Experiment 
2. De parametrar som under gjutförloppet eftersöktes var: 
 

 Utbredning 

 Lutning på flödesfront 

 Eventuella pluggbildningar 

 
Det hårdnade bruket undersöktes okulärt med avseende på: 
 

 Brukshöjd 

 Stabilitet 

 Homogenitet 

 
Precis som i de förgående gjutmodellerna delades konstruktionen in i två delar; låda för 
brukspåfyllnad och spalter för analys av bruksflöde, se Figur 19. Gjutmodellen byggdes i 
formplywood vars yta är glatt. Dock förekom två 13 mm breda skarvar av råare material 
vid de två 90-böjarna. För att förhindra att bruket rinner över spaltkanterna 
monterades, över alla spalter, ett lock av plexiglas. En lucka och separata 
avstängningsskivor monterades vid brukspåfyllnadslådan, som i Gjutmodell 1 och 2. För 
att underlätta bestämning av kringgjutningsbrukets flytbarhet och utbredning i olika 
spaltvidder delades spalterna in i sektioner. Sektionerna användes som riktmärke vid 
tidsmätning av flödesfrontens framfart. 
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Figur 19 – Skiss på Gjutmodell 3 

 
Brukspåfyllnadslådan dimensionerades för 0.045 m3 bruk, vilket motsvarar spalternas 
totala volym samt en bruksvolym motsvarande 0.5 meter brukspelartryck vid 
spaltöppningarna. Spalterna var 200 mm höga och definierades efter vidd och 
geometriändring enligt Tabell 7 och Figur 20. Geometriändringarna motsvarades av 90-
böjar och en T-korsning. T-korsningen delades in i två delar; del 90 (1) och del 90 (2). 
Del 90 (1) motsvarade sträckan från brukspåfyllnadslådan fram till första 
geometriändringen samt sträckan vinkelrätt mot den ursprungliga flödesriktningen. Del 
90 (2) motsvarade sträckan efter första geometriändringen fram till spaltslut. 
Gjutmodellens dimensioner redovisas i Bilaga E.  
 

 Tabell 7 – Definitioner av spaltvidd och spaltgeometri 

Spaltvidd Geometri 

10 mm rak 
10 mm T-korsning del 90 (1) 
10 mm T-korsning del 90 (2) 
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 Figur 20 – Spaltdefinitioner på Gjutmodell 3 

 
Spaltvidden 10 mm valdes då det är en rådande spaltvidd i 1BMA samt att syftet med 
Experiment 3 var att undersöka flödet i en kritisk spaltvidd. Då 99% av 
kringgjutningsbrukets ballastfraktion ligger i intervallet 0.25–2 mm utgör ändå en del av 
de resterande 1% av ballastens kornstorlek 4 mm. Ballasten bör vara 1/4 av maximal 
spaltvidd (Johansson, 1994) och detta uppfylls inte för spaltvidd 10 mm. Det ansågs 
ändå vara viktigt att undersöka spaltvidden 10 mm då det, som nämns ovan, är en 
förekommande spaltvidd i 1BMA. Första geometriändringen på gjutmodellen placerades 
1.2 meter från påfyllnadslådan för att efterlikna bruksflöde kring en kokill vars 
bottenarea är 1.2x1.2 m2.  
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5.3 Laborativa försök 

5.3.1 Material och utrustning 
Kringgjutningsbruket som användes i Experiment 1 och Experiment 2 beställdes från 
betongleverantören Swerock i Östhammar.  På Swerock blandades bruket i 2 minuter i 
en blandare som roterade 12 varv/minut. Delmaterialens blandningsordning på 
Swerock i Östhammar är som följer:  
 

1. Ballast 

2. Ca 70% av vattnet 

3. Cement 

4. Manuell tillsättning av skumdämpare och cellulosa 

5. Resterande 30% av vattnet 

 
Under transport från Östhammar till betonglaboratoriet på Vattenfall R&D i Älvkarleby 
roterades bruket i betongbilen med 6 varv/minut. Mängden beställt bruk till Experiment 
1 och 2 var 1.5 m3 respektive 1.6 m3 (Swerock, 2012.) 
 
Bruket som användes i Experiment 3 blandades på Vattenfall R&D i Älvkarleby. Totalt 
blandades 0.07 m3 bruk i 11.5 minuter i en blandare som roterade 39 varv/minut. Först 
blandades torrbruk och därefter tillsattes vatten. Receptet som användes i Experiment 3 
korrigerades även efter ballastens vatteninnehåll som uppmättes till 0.8%.  
 
Recepten för respektive experiment presenteras i Tabell 8.  
 

Tabell 8 – Bruksrecept Experiment 1, 2 och 3 

 Experiment 1 Experiment 2 Experiment 3 
Delmaterial [kg/m3] [kg/m3] [kg/m3] 

Vatten 375 377 373 
Cement: Degerhamn  
anläggningscement Std P 

325 324 324.5 

Ballast: Baskarp B70 1337 1341 1349.7 
Cellulosa: Methocel ME 0975 3.25 3.25 3.25 
Skumdämpare: Foamaster PD-1 3.25 3.25 3.25 
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5.3.2 Standardtester 
De standartester som utfördes på det färska och hårdnade bruket gjordes enligt svensk 
standard (SS-EN) och enligt standardtester framtagna av Vattenfall R&D (VU-SC). 
Vattenfall R&D:s standardtester beskrivs närmare i Bilaga B där VU-SC:16 och VU-SC:17 
är framtagna specifikt för kringgjutningsbruket.  
 
Standardtesterna som utfördes i alla experiment och på det färska bruket var: 
 

 Flytbarhet enligt VU-SC:16  

 Konsistens enligt VU-SC:17 

 Densitet enligt VU-SC:35 

 Vattenseparation enligt SS-EN 13753-1 

 
Standardtesterna utformade för det hårdnande bruket utfördes inte på alla experiment. 
Hydraulisk konduktivitet undersöktes endast i samband Experiment 1, krympning 
undersöktes endast för Experiment 2 och tryckhållfasthet och densitet undersöktes 
endast för Experiment 1 och 2. Testerna var: 
 

 Hydraulisk konduktivitet enligt VU-SC:18 

 Krympning enligt SS-EN 137215 

 Densitet enligt SS-EN 12390-7 

 Tryckhållfasthet enligt SS-EN 12390-3 

5.3.3 Experiment 1 
Den 30:e januari 2012 genomfördes Experiment 1 med Gjutmodell 1 i 
betonglaboratoriet på Vattenfall R&D i Älvkarleby.  
 
Experimentet påbörjades 2 timmar efter att kringgjutningsbruket blandats i 
Östhammar. Lådan fylldes med bruk till en nivå motsvarande spalthöjd på 200 mm och 
därefter öppnades luckan och bruket började flöda ut i spalterna. Efter 1 timme och 15 
minuter avslutades experimentet. Därefter markerades var tryckhållfasthetsprover 
skulle tas, sex stycken till antal, och spalterna täcktes med plast för att förhindra alltför 
snabb uttorkning.   
 
Tre dygn efter att Experiment 1 utförts, 2012-02-03, togs tre provkroppar från spalterna 
160 respektive 80 mm ut, se Figur 21. Dessa prover lades i plastpåsar och placerades i 
klimatrum (+20C, RF 65%). Efter att provkropparna härdats i klimatrum i 32 dygn 
sågades de till kuber för att sedan tryckhållfasthetstestas. Standard för 
tryckhållfasthetsprovning sker normalt efter 28 dygn men på grund av logistiska skäl 
var detta ej genomförbart. Provkropparna planslipades ej då det ansågs föreligga risk 
för att proverna skulle gå sönder vid slipning. De tre provkropparna tagna från spalt 160 
mm trycktes mot de sidor som har varit i kontakt med spaltväggarna. På de tre 
provkropparna tagna från spalt 80 mm sågades alla yttre lager bort och de trycktes mot 
samma sidor som för proverna tagna från spalt 160 mm. 
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Figur 21 – Markering var provkroppar för tryckhållfasthet är tagna 

 
34 dygn efter gjutning, 2012-03-05, utfördes okulärbesiktning av brukets stabilitet och 
homogenitet i samtliga spalter. 

5.3.4 Experiment 2 
Den 30:e mars 2012 genomfördes Experiment 2 med Gjutmodell 2 i betonglaboratoriet 
på Vattenfall R&D i Älvkarleby. Temperatur och RF i betonglaboratoriet noterades innan 
experimentets start till 10.8C respektive 55%. Ovanför området där geometriändring 
förekom på gjutmodellen monterades en filmkamera för att registrera bruksflödet kring 
geometriändringarna.  
 
Experimentet påbörjades 1 timme och 32 minuter efter att kringgjutningsbruket 
blandats i Östhammar. Temperaturen i bruket noterades innan experimentets start till 
9.4C. Innan gjutning av Gjutmodell 2 påbörjades fylldes sex stycken krympprismor med 
bruk. Dessa placerades sedan i rumstemperatur och därefter påbörjades gjutning av 
Gjutmodell 2. Innan luckan öppnades fylldes lådan upp med bruk 1.5 meter från botten, 
detta för att vid lådans botten erhålla en trycknivå motsvarande 1.5 meter brukspelare.  
25 minuter efter påbörjad påfyllnad öppnades luckan och bruket flödade ut i spalterna. 
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Åtta minuter efter att luckan öppnats och bruket börjat flöda ut i spalterna avslutades 
experimentet.  
 
Fyra dygn efter att Experiment 2 utfördes, 2012-04-03, gjordes en okulärbesiktning av 
brukets stabilitet och homogenitet i samtliga spalter. Samma dag avformades även 
krympprismorna och placerades i vattenbad, vattentemperatur 20C. Två dygn senare, 
totalt sex dygn efter gjutning, placerades de sex krympproverna i tre olika klimatrum, 
två prover i varje rum: 
 

 Klimatrum 1: +5±1°C och varierande RF mellan 37%–65% 

 Klimatrum 2: +20C och RF 50%  

 Klimatrum 3: +20C och RF 65% 

 
Även tre tryckhållfasthetsprover togs 2012-04-03 ut från spalt 125 mm T-korsning rak 
del och spalt 125 till 100 mm T-korsning del 90. Dessa prover lades i plastpåsar och 
placerades i klimatrum (+20C, RF 65%). Efter att provkropparna härdats i klimatrum i 
28 dygn sågades de till kuber och trycktes vinkelrätt mot bruksflödesriktningen. 
Provkropparna planslipades ej då det ansågs föreligga risk för att proverna skulle gå 
sönder vid slipning. Det kvarstående bruket i lådan avformades fyra dygn efter gjutning, 
2012-04-03, och täcktes med plast. 25 dygn efter gjutning, 2012-04-24, borrades sex 
borrkärnor ut; tre från toppen och tre från botten. Dessa kärnor placerades i klimatrum 
(+20C, RF 65%) och tryckhållfasthetstestades 28 dygn efter gjutning. Se Figur 22 för 
var provkropparna är tagna. 
 

 

Figur 22 – Markering var provkroppar för tryckhållfasthet är tagna 
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5.3.5 Experiment 3 
Den 25:e april 2012 genomfördes Experiment 3 med Gjutmodell 3 i betonglaboratoriet 
på Vattenfall R&D i Älvkarleby. 
 
Experimentet påbörjades 40 minuter efter att kringgjutningsbruket blandats i 
betonglaboratoriet. Innan luckan öppnades fylldes lådan upp med bruk 0.5 meter från 
botten, detta för att vid lådans botten erhålla en trycknivå motsvarande 0.5 meter 
brukspelare.  Därefter öppnades luckan och bruket flödade ut i samtliga spalter. 27 
minuter efter påbörjad gjutning avslutades experimentet. 
 
Sju dygn efter att Experiment 3 utfördes, 2012-05-02, gjordes en okulärbesiktning av 
brukets stabilitet och homogenitet i spalterna. Även det kvarstående bruket i lådan 
undersöktes okulärt. 
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Kapitel 6 – Resultat 

6.1 Standardtester 

6.1.1 Experiment 1 
Resultaten från standardtesterna på Experiment 1 jämfördes med de kvantitativa 
brukskraven och redovisas i Tabell 9. 
 

Tabell 9 – Resultat på standardtester 

Standardtest Resultat från 
standardtester 

Kvantitativa 
brukskrav 

Uppfyllt 

Flytförmåga 6 liter bruk: 27 s 6 liter bruk: 20–45 s Ja 
 Hela tratten: 38 s Hela tratten: < 70 s Ja 
Densitet färskt bruk 2039 kg/m3 1950–2050 kg/m3 Ja 
Konsistens 215 mm 185–220 mm Ja 
Vattenseparation 1% < 2.0% Ja 
Sättning 1% < 2.5% Ja 
Hydraulisk 
konduktivitet 

Se Bilaga F > 0.5*10^-8 m/s Nej  

Tryckhållfasthet Se Bilaga G 4.5 MPa Ja 
Krympning Testades ej Krav saknas - 

 
Alla standardtester utförda på det färska kringgjutningsbruket uppfyllde de kvantitativa 
kraven. På det hårdnade bruket utfördes standardtest för hydraulisk konduktivitet på 
sex stycken prover, där endast en av dessa prover inte uppfyllde brukskravet. Ju lägre 
hydraulisk konduktivitet desto tätare är bruket.   
 
Provningsprotokoll för tryckhållfasthet redovisas i Bilaga G, där samtliga kuber tagna 
från spalt 160 och 80 mm uppfyllde de kvantitativa brukskraven. 
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6.1.2 Experiment 2 
Resultaten från standardtesterna på Experiment 2 jämfördes med de kvantitativa 
brukskraven och redovisas i Tabell 10. 
 

Tabell 10 – Resultat på standardtester 

Standardtest Resultat från 
standardtester 

Kvantitativa 
brukskrav 

Uppfyllt 

Flytförmåga 6 liter bruk: 22 s 6 liter bruk: 20–45 s Ja 
 Hela tratten: 32 s Hela tratten: < 70 s Ja 
Densitet färskt bruk 2041 kg/m3 1950–2050 kg/m3 ja 
Konsistens 225 mm 185–220 mm Nej 
Vattenseparation 3.7% < 2.0% Nej 
Sättning 2.6% < 2.5% Nej 
Hydraulisk 
konduktivitet 

Testades ej > 0.5*10^-8 m/s - 

Tryckhållfasthet Se Bilaga H 4.5 MPa Nej 
Krympning Se Bilaga I Krav saknas - 

 
Konsistens på 225 mm är endast 5 mm större än kravet och påverkar brukets 
flytförmåga i det anseendet att det blir mer separations- och sättningsbenäget.  Någon 
vidare analys görs inte på standardtesterna.  
 
Provningsprotokoll för tryckhållfasthet på kuber redovisas i Bilaga H, där samtliga 
kuber tagna från spalter 160 och 80 mm ej uppfyllde de kvantitativa brukskraven. 
Provningsprotokoll för tryckhållfasthet på cylinderkärnor redovisas i Bilaga H, där 
beteckningen T motsvarar ett prov taget från toppen och beteckningen B från botten av 
brukspåfyllnadslådan. För de sex cylinderkärnorna uppfyllde fyra stycken de 
kvantitativa kraven. De två cylinderkärnorna som ej uppfyllde de kvantitativa 
brukskraven var tagna från brukspåfyllnadslådans botten. 
 
Resultat från krympmätning redovisas i Bilaga I och störst krympning noterades i 
prover placerade i klimatrum 2 (+20C, RF 50%). Dessa prover hade efter 42 dygn 
krympt 0.454‰.  
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6.1.3 Experiment 3 
Resultaten från standardtesterna på Experiment 3 jämfördes med de kvantitativa 
brukskraven och redovisas i Tabell 11. 
 

Tabell 11 – Resultat på standardtester 

Standardtest Resultat från 
standardtester 

Kvantitativa 
brukskrav 

Uppfyllt 

Flytförmåga 6 liter bruk: 26 s 6 liter bruk: 20–45 s Ja 
 Hela tratten: 42 s Hela tratten: < 70 s Ja 
Densitet färskt bruk 2018 kg/m3 1950–2050 kg/m3 Ja 
Konsistens 205 mm 185–220 mm Ja 
Vattenseparation  0.5% < 2.0% Ja 
Sättning  1.5% < 2.5% Ja 
Hydraulisk 
konduktivitet 

Testades ej > 0.5*10^-8 m/s - 

Tryckhållfasthet Testades ej 4.5 MPa - 
Krympning Testades ej Krav saknas - 

 
Alla standardtester utförda på det färska kringgjutningsbruket uppfyllde de kvantitativa 
brukskraven. Inga standardtester utfördes på det hårdnade kringgjutningsbruket.  

6.2 Flytgränsspänning och plastisk viskositet 

För samtliga experiment beräknades flytgränsspänning med Ekvation 4, där de ingående 
parametrarna för densitet på färskt bruk, ρ, och utbredningsmåttet, Df, är hämtade från 
utförda standardtester. Resultaten redovisas i Tabell 12. 
 

    
        

       
      (4) 

 

 Tabell 12 – Flytgränsspänning Experiment 1, 2 och 3 

 Densitet 
[kg/m3] 

Utbredningsmått 
[m] 

Flytgränsspänning 
[Pa] 

Experiment 1 2039 0.215 7.84 
Experiment 2 2041 0.225 6.25 
Experiment 3 2018 0.205 9.85 
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Den plastiska viskositeten beräknades till 3.96 Pa·s för Experiment 3 enligt Ekvation 5. 
Utflytningstiden, Tf, uppmättes i samband med standardtest för konsistens: 
 

                                                         

           

6.3 Experiment 1 

Observationer på kringgjutningsbrukets färska och hårdnade egenskaper redovisas i 
följande avsnitt.  

6.3.1 Observationer vid gjutning 
Bruksflödets front under gjutning observerades som parabelformat och 
bruksfrontlutningen flack, vilket visas i Figur 23. Det observerades även en 
pluggbildning i spalt 20 mm under gjutning och denna pluggbildning var ej bestående. 
 
 

 

 Figur 23 – Bruksfrontlutningen under gjutning 
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Bruksflödesfrontens framfart redovisas i Figur 24, där figuren visar utbredningens 
variation med olika spaltvidd. Efter 10 minuter och 34 sekunder hade bruksfronten i 
spalt 160 mm kommit fram till spaltslut och efter 26 minuter hade bruksfronten i spalt 
80 mm kommit fram till spaltslut. Då experimentet efter 1 timme och 15 minuter 
avslutades hade bruksfronten i spalterna 40, 20 och 10 mm ej nått spaltslut.  
 

 

Figur 24 – Bruksflödesfrontens utbredning i spalter med olika vidd 
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Vid experimentets avslut uppmättes brukshöjden för varje spalt. Resultatet redovisas i 
Figur 25, där fulla spalter går mot en mer horisontell bruksyta. Med full spalt avses en 
spalt som fyller upp hela spaltlängden samt att brukets höjd motsvarar spaltens höjd, 
200 mm. Spalt 160 och 80 mm var vid experimentets avslut nästintill fulla; spaltfronten 
hade nått full spaltlängd men brukshöjden motsvarade inte spalthöjden. Linjerna 
motsvarande dessa två spalter är nästan horisontella.  

 

Figur 25 – Brukshöjdens variation med ökande avstånd från brukspåfyllnadslådan 
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6.3.2 Stabilitet och homogenitet 
Efter avslutad gjutning observerades ett slamliknande skikt på bruksytan, detta skikt 
noterades i samtliga spalter längsmed hela spaltlängden.  
 
Okulärbesiktning på det hårdnade bruket utfördes 34 dygn efter gjutning. Det första 
som noterades var att bruket innehöll mer ballast i området nära brukspåfyllnadslådan 
och ju längre bort från lådan bruket flödat desto mindre ballast innehöll det. För spalt 
160 och 80 mm undersöktes separation på de prover som sedan 
tryckhållfasthetstestades. På dessa prover observerades bruksseparation som ökade 
med avstånd från brukspåfyllnadslådan, se Tabell 13. I Figur 26 visas 
bruksseparationens ökning i spalt 80 mm rak. 
 
 

 Tabell 13 – Bruksseparation i spalt 160 och 80 mm rak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 26 – Bruksseparation i spalt 80 mm rak, fr. v. ökad bruksseparation med avstånd från 
brukspåfyllnadslådan 

 
 
  

Märkning Avstånd från 
påfyllnadslåda [mm] 

Bruksseparation från  
ovankant [mm] 

160:1 0–200 9 
160:2 2775–2975 9 
160:3 5930–6130 12 
   
80:1 0–120 7 
80:2 2815–2935 9 
80:3 6010–6130 14 
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För smala spalter, 40, 20 och 10 mm, urskildes två separationsskikt; bruksseparation 
samt en materialskiktning. Dessa två separationsskikt visas i Figur 27, där 
bruksseparationen knappt var urskiljbar då den endast var 3 mm från bruksytan. 
Materialskiktningen är markerad i figuren och befinner sig på 15 mm avstånd från 
provets ovankant. 
 
 

 

Figur 27 – Separation i prov från spalt 40 mm på avstånd 2406 mm från brukspåfyllnadslådan 
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En sammanställning av de två separationsskikten som uppkom i de smala spalterna 
redovisas i Tabell 14. Bruksseparationen var på varierande nivå i spalt 40 mm, ökade 
med avstånd från brukspåfyllnadslådan i spalt 20 mm och var konstant i spalt 10 mm. 
Materialskiktningen ökade med avstånd från brukspåfyllnadslådan i spalt 40 mm och 
var på varierande nivå i spalt 20 och 10 mm.  
 

 Tabell 14 – Separationsskikt i spalt 40, 20 och 10 mm rak 

Spaltvidd Avstånd från 
påfyllnadslåda 
[mm] 

Bruksseparation 
från ovankant 
[mm] 

Materialskiktning 
från ovankant [mm] 

40 mm 490 3 10 
 725 4 11 
 960 3 12 
 2406 2 17 
 2640 3 17 
 2875 4 19 
    
20 mm 490 2 10 
 725 2 12 
 960 2 14 
 2406 2 13 
 2640 3 10 
 2875 4 11 
    
10 mm 490 1 14 
 725 1 17 
 960 1 13 

 

6.4 Experiment 2 

Observationer på kringgjutningsbrukets färska och hårdnade egenskaper redovisas i 
följande avsnitt.  

6.4.1 Observationer vid gjutning 
Bruksflödets front under gjutningens första skede urskiljdes ej som tydligt 
parabelformat. Under gjutning var brukspelartrycket ej konstant, det varierade mellan 
1.5 till 1 meter brukspelare. Nära brukspåfyllnadslådan observerades en brantare 
bruksfrontlutning vars lutning blev flackare ju längre från brukspåfyllnadslådan bruket 
flödat. 
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Filmregistreringen, som skedde under gjutning, av bruksflödet kring 
geometriändringarna redovisas bildruta för bildruta med tidsintervallet en sekund, se 
Figur 28. Figuren visar på en inbromsning av brukets framfart i de delar där bruket 
ändrat flödesriktning. Det observerades även en flödesförlust efter geometriändringen i 
bruksflödet som fortskred i den ursprungliga flödesriktningen, vilket bidrog till en 
minskning i bruksflödets framfart.  
 
 

 

Figur 28 – Bruksflöde i spalter med tidsintervall 1 sekund 
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Uppfyllnadstider för respektive spalt varierade med spaltgeometri och spaltlängd. 
Tidsmätningar för full spalt redovisas i Tabell 15. Med full spalt avses en spalt som fyller 
upp hela spaltlängden samt att brukets höjd motsvarar spaltens höjd, 180 mm. 
 

 Tabell 15 – Uppfyllnadstider för samtliga spalter  

Spaltvidd Geometri Tid för full spalt [s] 

50 mm 90 14 

75 mm T-korsning rak del 180 
75 till 50 mm T-korsning del 90 10 

50 mm rak 423 
100 mm rak 133 
125 mm T-korsning rak del 56 
125 till 100 mm T-korsning del 90 5 

100 mm 90 4 

 
 

6.4.2 Stabilitet och homogenitet 
Efter avslutad gjutning observerades ett slamliknande skikt på bruksytan, detta skikt 
noterades i samtliga spalter längsmed hela spaltlängden. 
 
Okulärbesiktning på det hårdnade bruket utfördes fyra dygn efter gjutning. Det första 
som noterades var bruksseparation och stenseparation i samtliga spalter. Dessa 
separationsföreteelser var densamma längsmed alla spalter. Bruksseparationen 
uppmättes till 5 mm och stenseparationen motsvarar ett 10 mm ballastskikt på 
provernas botten.  
 
Utöver bruks- och stenseparation observerades i alla spalter fem till sju 
materialskiktningar i horisontalled. Ett exempel på materialskiktningar visas i Figur 29 
där provet som presenteras är taget från spalt 50 mm 90. En generalisering av 
materialskiktningarnas förekomst längsmed de raka spalterna, 100 och 50 mm, med 
avstånd 1000–7000 mm från brukspåfyllnadslådan visas i Figur 30. Figurens y-axel 
motsvarar provens höjd, där noll är bruksytan och den streckade linjen motsvarar 
skiktningen där en genomgående spricka förekom.  
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Figur 29 – Materialskiktningar i prov från spalt 50 mm 90, avstånd 2000 mm från 
brukspåfyllnadslådan 

 

Figur 30 – En generalisering av materialskiktningarnas förekomst längsmed raka spalter 
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Den okulära besiktningen på det hårdnade kringgjutningsbruket visade även på 
tendenser till sprickbildning i horisontalled. Detta förekom i samtliga spalter och 
noterades vid materialskiktningarna, se Figur 31.  
 
 

 

Figur 31 – Genomgående sprickor i horisontalled. Längst upp t.v.: Spalt 50 mm rak, avstånd 2800 
mm från brukspåfyllnadslådan, längst upp t.h.: spalt 75–50 mm T-korsning del 90°, avstånd 1000 
mm från brukspåfyllnadslådan, längst ner: spalt 75 mm T-korsning rak del, avstånd 1200–2400 
mm från brukspåfyllnadslådan. 
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Under okulärbesiktningen upptäcktes att det levererade kringgjutningsbruket innehöll 
ballastkorn med kornstorlek uppemot 10 mm, se Figur 32. Dessa stora fraktioner ska 
enligt kringgjutningsbrukets recept ej förekomma i bruket.  
 
 

 

 Figur 32 – Ballastkorn med kornstorlek 10 mm 

6.5 Experiment 3 

Observationer på kringgjutningsbrukets färska och hårdnade egenskaper redovisas i 
följande avsnitt.  

6.5.1 Observationer vid gjutning 
Under gjutning observerades bruksfrontlutningen till flack. Det observerades även en 
pluggbildning under gjutning på avstånd 1800 mm från brukspåfyllnadslådan i spalt 10 
mm rak. Pluggbildningen påverkade bruksfrontlutningen i det avseende att lutningen 
blev brantare då bruket, på grund av bakomliggande brukstryck, strömmade över 
pluggen.  
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Tider för bruksfronten att nå spaltslut varierade med spaltgeometri och spaltlängd, se 
Tabell 16.  
 

 Tabell 16 – Uppfyllnadstid för samtliga spalter  

Spaltvidd Geometri Tid spaltslut [min] 

10 mm rak 8 
10 mm T-korsning del 90 (1) 9 

10 mm T-korsning del 90 (2) - 

 
 
Bruksflödesfrontens framfart redovisas i Figur 33. Utbredningen i spalt 10 mm rak och 
10 mm del 90 (1) var densamma fram till geometriändringen. Geometriändringen 
bromsade sedan upp utbredningen i spalt 10 mm del 90 (2). Brukets framfart i denna 
spalt var nästintill obefintlig, först när bruksflödesfronten nått spaltslut i spalt 10 mm 
del 90 (1) fortskred utbredningen. Då experimentet efter 27 minuter avslutades hade 
bruksfronten i spalt 10 mm del 90 (2) ej nått spaltslut. 
 

 

Figur 33 – Bruksflödesfrontens utbredning i spalter med samma vidd och varierande geometrier 
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Vid experimentets avslut uppmättes brukshöjden för samtliga spalter. Resultatet 
redovisas i Figur 34 som visar att fulla spalter går mot en mer horisontell bruksyta. Med 
full spalt avses en spalt som fyller upp hela spaltlängden samt att brukets höjd 
motsvarar spaltens höjd, 200 mm. Spalt 10 mm rak var vid experimentets avslut full; 
spaltfronten hade nått full spaltlängd och brukshöjden motsvarade spalthöjden. Spalt 10 
mm del 90 (1) var endast full fram till geometriändringen.   
 

 

Figur 34 – Brukshöjdens variation med ökande avstånd från påfyllnadslådan 
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6.5.2 Stabilitet och homogenitet 
Efter avslutad gjutning observerades ett slamliknande skikt på bruksytan, detta skikt 
noterades i samtliga spalter längsmed hela spaltlängden.  
 
Okulärbesiktning på det hårdnade bruket utfördes sju dygn efter gjutning. Det första 
som noterades var bruksseparation mindre än 3 mm från ovankant mätt i alla spalter. I 
spalt 10 mm rak förekom även stenseparation 10–20 mm från spaltbotten. Denna 
stenseparation var inte lika tydlig i spalt 10 mm del 90 (1) och del 90 (2). Det 
observerades även att ballastinnehållet minskade med avstånd från 
brukspåfyllnadslådan i spalt 10 mm del 90 (1) och del 90 (2), jämfört med spalt 10 
mm rak, se Figur 35. Figuren visar två prover tagna på samma avstånd från 
brukspåfyllnadslådan, 2600 mm, det övre provet kommer från spalt 10 mm rak och det 
undre från spalt 10 mm del 90 (2). 
 
 

 

Figur 35 – Skillnad i ballastinnehåll mellan spalt 10 mm rak (överst i figur) och spalt 10 mm del 
90 (2) (underst i figur) 
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Utöver bruks- och stenseparation observerades en vågliknande skiktning i bruket i alla 
spalter. Denna skiktning förekom på avstånd 300 mm från brukspåfyllnadslådan i spalt 
10 mm del 90 (1) och spalt 10 mm rak samt på avstånd 1800 mm från 
brukspåfyllnadslådan i spalt 10 mm rak. Skiktningen i spalt 10 mm rak befann sig där en 
pluggbildning noterats under gjutning. Det noterades även att skiktningen bestod av 
mer cement än ballast, se Figur 36. 
 
 

 

Figur 36 – Vågliknande skiktning bestående av cement på avstånd 300 mm från 
brukspåfyllnadslådan 
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I samtliga spalter observerades luftbubblor och ytkrackelering på brukssidan som varit i 
kontakt med formplywooden, se Figur 37. Luftbubblor var mer förekommande i undre 
halvan av alla prover, men förekom över hela brukssidan efter första geometriändringen 
i spalt 10 mm del 90 (2). Ytkrackelering ökade i spalterna med ökat avstånd från 
brukspåfyllnadslådan.  
 
 

 

Figur 37 – Längst upp t.v. luftbubblor, längst upp t.h. ytkrackelering, längst ned omfattning av 
ytkrackelering 
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Vid den 13 mm breda skarven vid första geometriändringen observerades att 
ballastpartiklar fångats upp av den råa ytan, se Figur 38. 
 
 

 

Figur 38 – Ballastpartiklar som fångats upp av råare yta vid geometriändring 
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6.6 Sammanställning 

En sammanställning av de experimentella studierna innefattande både utformning av 
experiment samt resultat från dessa redovisas i Tabell 17 
 
 

Tabell 17 – Sammanställning över Experiment 1,2 och 3 

   Exp. 1 Exp. 2 Exp. 3 

Utformning av 
experiment 

     

 Modell: Geometriändring Nej Ja Ja 
  Brukspelartryck Lågt 1.5 m 0.5 m 
  Materialråhet Glatt Rå Glatt 
      
Standardtester      
 Brukskrav: Kvantitativa Ej 

uppfyllda 
Ej 
uppfyllda 

Uppfyllda 

      
Observationer 
under gjutning 

     

 Stabilitet: Pluggbildning Ja Nej Ja 
 Bruksflöde: Frontlutning Flack Varierar Varierar 
  Flödeshastighet Olinjär Olinjär Olinjär 
      
Observationer 
på hårdnat 
bruk 

     

 Stabilitet: Bruksseparation Ja Ja Ja 
  Stenseparation Nej Ja Ja 
  Vattenseparation Ja Ja Ja 
      
 Homogenitet: Genomgående 

sprickor 
Nej Ja Nej 

  Ytkrackelering Nej Nej Ja 
  Luftbubblor Nej Nej Ja 

  



Kringgjutning av medelaktivt kärnavfall 
 

 90 
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Kapitel 7 – Diskussion 

Utifrån resultaten från de experimentella studierna dras paralleller till den inhämtade 
teorin i syfte att utreda och utvärdera kringgjutningen i 1BMA med det befintliga 
kringgjutningsbruket.  
 
Från de experimentella studierna observerades att spaltvidden påverkar 
kringgjutningsbrukets utbredning och filtreringsstabilitet. Dessa företeelser sågs tydligt 
i smala spalter, spalter med vidd 40 mm och mindre. Att utbredningen försämras med 
minskade spaltvidder kan förklaras av att friktionsförluster är kopplade till 
gjutmodellens råhet och spaltviddens tvärsnittsdimensioner; smalare spalter ger 
mindre tvärsnittsdimensioner vilket ger större friktion vid konstant ytråhet på 
gjutmodellen. På samma sätt påverkar imperfektioner, såsom skarvar och 
skruvhuvuden i smala spalter, kringgjutningsbruket mer på grund av att friktionens 
storlek ökar. I 1BMA motsvaras dessa imperfektioner av betongkokillens märkning, som 
innefattar en infasning i betongytan, vilket kan påverka kringgjutningsbrukets 
utbredning i 1BMA. 
 
Ytterligare en påverkan på kringgjutningsbrukets begränsade utbredning är 
filterpluggning, vilket observerades i spalter med vidd 40 mm och mindre. 
Filterpluggning tros ha orsakats av obefintligt brukspelartryck eller av imperfektioner i 
gjutmodellen. Vid ett ej tillräckligt högt brukspelartryck sker filtreringen genom att 
imperfektioner i gjutmodellen fångar upp grövre ballastpartiklar och bygger upp ett valv 
vid vilken finare delmaterial filtreras ut. Detta observerades tydligt i Experiment 1, där 
bruk innehållande mestadels finare ballast- och cementfraktioner förekom långt ifrån 
brukspåfyllnadslådan medan de grövre ballastfraktionerna förekom nära 
brukspåfyllnadslådan. Både ändring i materialets ytråhet och geometri påverkar bruket 
på samma sätt som imperfektioner kan göra. I Experiment 3 fångades grova ballastkorn 
upp där geometri och råhet förändrades, vilket ledde till filterpluggning. Spalterna efter 
geometriändringen innehöll därmed ett bruk bestående till störst del av cementpasta, 
detta observerades tydligt vid den okulära besiktningen av det hårdnade bruket.  
 
Den begränsade utbredningen anses främst vara kopplad till ballastens dmax i 
kringgjutningsbruket, där ett dmax som överstiger 1/4 av spaltvidden kan orsaka 
pluggbildning. Rekommendationen att ballastens dmax inte bör överstiga 1/4 av 
spaltvidden uppfylls ej i spalter med vidd mindre än 16 mm, vilket bekräftas då 
pluggbildning skedde i Experiment 3 i spalten 10 mm rak. Denna pluggbildning var ej 
bestående och kan ha avlägsnats på grund av ett bakomliggande tryck. Under gjutning 
kan det även ha skett pluggbildning i de andra experimenten, utan att detta observerats. 
 
Kringgjutningsbrukets hårdnade egenskaper påverkas av bland annat företeelser som 
bruket har utsatts för under gjutning. Brukspelartrycket påverkar både utfyllnadsgrad, 
utbredningshastighet och strömningstillstånd. I Experiment 1, där nästintill obefintligt 
brukspelartryck hölls, observerades genom att studera flödesfrontens karaktär ett 
laminärt strömningstillstånd.  En tillförd kraft på laminärt flöde kan bidra till ändrat 
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strömningstillstånd, vilket kan skapa sekundära flöden i bruket. I Experiment 2 hölls ett 
1.5 meter brukspelartryck och detta kan vara en förklaring till de horisontella 
skiktningarna och de genomgående sprickorna i horisontalled som observerades i det 
hårdnade bruket. Skiktningarna, som kommer av sämre vidhäftning av delmaterialen, 
uppstår då de sekundära flödena skapar spiralliknande rörelser i kringgjutningsbruket. 
Då storleken på cementkornen i kringgjutningsbruket bidrar till en långsam hydratation 
och att ett 1.5 meter brukspelartryck hölls, kan detta tillsammans med ballastgradering 
med låg andel finmaterial bidra till försämrad vidhäftning mellan brukets delmaterial. 
Under strömning kanske denna försämrade vidhäftning av delmaterial påverkat 
sammanhållningen negativt då cellulosans förmåga att bete sig som ett klister och hålla 
samman delmaterialen inte hann börja verka. De genomgående sprickorna kan ha 
orsakats av krympning förorsakad av skiktningen av brukets delmaterial, då områden 
som innehåller mindre ballast krymper mer. En spricka i horisontalled påverkar 
permeabiliteten och den hydrauliska konduktiviteten i lika stor utsträckning som en 
spricka i vertikalled, detta medför att vatten lättare kan flöda i alla riktningar.  Ju högre 
vattenflöde, desto större risk för urlakning. Att kringgjutningsbrukets försämrade 
hårdnade egenskaper berodde på brukspelartryckets storlek kan man med bestämdhet 
inte säga, då levererat bruk till Experiment 2 ej uppfyllde alla kvantitativa brukskrav. De 
sekundära flödena kunde inte observeras på det hårdnade bruket i Experiment 3, där 
brukspelartrycket endast var 0.5 meter. Detta ger en indikation att bruket klarar av ett 
brukspelartryck större än 0.5 meter. Att säga att kringgjutningsbruket inte klarar av ett 
1.5 meter brukspelartryck går inte att avgöra, då detta brukspelartryck användes i 
Experiment 2 där bruket ej, som nämnts ovan, uppfyllde alla kvantitativa brukskrav.  
 
Efter att alla experiment utförts beräknades flytgränsspänningen för det använda 
kringgjutningsbruket i respektive experiment. I jämförelse med självkompakterande 
betong är de erhållna värdena på flytgränsspänningen för respektive experiment låg. 
Den låga flytgränsspänningen bekräftar då att en liten kraft behövs för att sätta 
kringgjutningsbruket i rörelse. Detta understryks i Experiment 1 där det nästintill 
obefintliga brukspelartrycket fick kringgjutningsbruket att flyta fram i spalterna. Den 
plastiska viskositeten påverkar även flytbeteendet i det avseende att tidsförloppet för 
utbredningen förändras. Den beräknade viskositeten för kringgjutningsbruket i 
Experiment 3 är i jämförelse med självkompakterande betong låg, vilket medför att om 
utbredningen skett i fritt utrymme hade denna inte påverkats i lika stor grad av det inre 
motståndet.   
 
Generellt vill fluider ta den lättaste flödesvägen utan att byta riktning, vilket indikerades 
vid gjutmodellernas geometriändringar. En vinkeländring skapar en inbromsning av 
flöde i form av engångsförlust som med erfarenheter från pumpning kan jämföras med 
att en 90°- böj motsvarar en rak pumpsträcka på 9–12 meter. Denna flödesförlust kunde 
inte observeras tydligt i Experiment 2, vilket kan bero på kringgjutningsbrukets lösa 
konsistens och höga utbredningshastighet. Däremot kan förlusten som uppstod efter 
geometriändringen i spalter som fortsätter i den ursprungliga utbredningsriktningen 
beskrivas med brukets inre motstånd och gjutformens yttre friktion som ökar med 
avstånd från tryckkällan. Något som observerades i alla experiment var att samtliga 
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spalter ej fylldes, vilket både kan bero på ej tillräckligt brukspelartryck och 
pluggbildningar. Om flödesvägarna är många och utbredning begränsad leder det till 
försvårad kringgjutning.  Detta observerades i Experiment 3 där flera 
geometriändringar förekom efter varandra. 
 
En observation från experimenten är att ett pålagt brukspelartryck ger ett mer 
inhomogent bruk genom stabilitetsförsämring i form av stenseparation, genomgående 
sprickor, ytkrackelering samt luftbubblor. Stenseparationen kan förklaras av att 
kringgjutningsbrukets höga vct och grovkorniga cement hydratiserar långsamt varför 
större ballastfraktioner sedimenterar till botten. En snabb blandning av ett bruk som 
innehåller cellulosa bidrar till ökad lufthalt och detta kan förklara luftbubblorna som 
uppkom i Experiment 3. En förklaring till varför luftbubblorna i Experiment 3 förekom i 
större omfattning i jämförelse med Experiment 1 och 2 kan kopplas till 
blandningsförfarandet. I Experiment 3 blandades bruket i en blandare vars 
rotationshastighet var drygt tre gånger så hög i jämförelse i Experiment 1 och 2. 
Ytkrackeleringen i Experiment 3 kan förklaras av för snabb uttorkning då RF i 
omgivande luft var låg samt att krympningsrörelserna är förhindrade eller ojämna på 
grund av gjutformens glatta yta. Alla dessa stabilitetsförsämringar bidrar till varierande 
egenskaper i kringgjutningsbruket gällande homogenitet, vilket ger ett otätt bruk med 
ökning av permeabilitet och hydraulisk konduktivitet som följd. 
 
Andra företeelser som ger en försämrad homogenitet och tryckhållfasthet är 
bruksseparation och vattenseparation. Båda dessa typer av separation förekom i alla 
experiment och verkar ej bero på varken spaltvidd, brukspelartryck eller 
geometriändring. Tryckhållfasthetsprovning utfördes endast i Experiment 1 och 2 och 
trots att bruks- och vattenseparation i det hårdnade bruket ger sämre tryckhållfasthet 
var det endast bruket i Experiment 2 som ej uppfyllde det kvantitativa brukskravet på 
tryckhållfasthet. Det är därmed inte endast bruksseparation och vattenseparation som 
påverkar tryckhållfastheten utan även företeelser som sker under gjutning, exempelvis 
brukspelartryck, formgeometri och formmaterial. Vattenseparationen kan bero på en 
sättning av ballast efter gjutningen som ger ett slamskikt på bruksytan. Vid 
kringgjutning av 1BMA kan detta slamskikt skapa problematik med vidhäftning om 
gjutning sker etappvis. Om vidhäftningen ej är fullgod kan horisontella skiktningar 
uppkomma, vilket ökar den hydrauliska konduktiviteten och bidrar till ökat fritt 
vattenflöde.  
 
Då alla standardtester inte utförs före gjutning är det en förutsättning att det bruk som 
beställs från leverantör är det som faktiskt levereras, framförallt vad gäller 
ballastfraktionen. Ballastens dmax är en avgörande faktor vad gäller brukets utbredning 
och om denna är för stor upptäcks inte detta förrän efter gjutning skett. De kvantitativa 
brukskraven som ej uppfylldes var kopplade till vatteninnehållet som var för högt. Detta 
observerades i Experiment 2 där bruket innehöll mer vatten i jämförelse med bruken i 
Experiment 1 och 3. Detta understryker att en liten ändring av delmaterial påverkar 
brukets färska och hårdnade egenskaper. Även om alla kvantitativa krav är uppfyllda på 
kringgjutningsbruket anses ej de allmänna kraven för kringgjutningen vara uppfyllda. 
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Detta beror på att alla yttre faktorer som kringgjutningsbruket utsätts för under 
gjutning påverkar det hårdnade brukets egenskaper och att de kvantitativa brukskraven 
avser det hårdnade bruket.  
 
Kringgjutning i 1BMA med injekteringshålen i fackens kortsidor innebär många och 
långa flödesvägar, där geometriändring förekommer efter varje kokill. Experimenten 
visar att brukets utbredning och kvalitet försämras med avstånd från 
brukspåfyllnadslådan, efter varje geometriändring och framförallt i spalter med vidd 40 
mm och mindre. I Experiment 1, där nästintill obefintligt brukspelartryck hölls, var 
utbredningen i spalterna 40 mm och mindre begränsad till maximalt sex meter.  I 
Experiment 3, där trycknivån motsvarade 0.5 meter brukspelartryck, var utbredningen i 
spalten 10 mm rak så pass god att tre meter spalt fylldes upp.  Däremot påverkade 
geometriändringarna utbredningen negativt i den grad att bruket inte fyllde ut hela 
spalten. Detta kan skapa problem vid kringgjutning i 1BMA, då ändring av brukets 
flödesväg sker efter 1.2 meter samt att spaltvidder under 40 mm förekommer. Detta 
leder till att avståndet mellan brukspåfyllnadsställen inte bör överskrida tre meter i x- 
och y-led. 
 
Temperaturen i 1BMA är konstant över året och befinner sig kring 13–14°C. Denna 
temperatur anses vara bra ur krympningssynpunkt då resultaten från krymptest i 
klimatrum 1 (+5±1°C, RF medel 52%) gav lägre krympning i jämförelse med klimatrum 
2 (+20°C, RF 50%) och klimatrum 3 (+20°C, RF 65%).  
 
Det är många faktorer att ta hänsyn till vid kringgjutning i 1BMA och dessa är starkt 
kopplade till varandra. Att kringgjuta innebär inte endast att bruket ska fylla ut de 
begränsade utrymmena mellan avfallet utan bruket ska även erhålla en homogen 
struktur. Gränsen mellan brukets gasgenomsläpplighet och förmåga att hindra fritt 
vattenflöde är fin och det är viktigt att finna en avvägning mellan dessa två faktorer.  
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Kapitel 8 – Slutsats 

De delmål som formulerades för att identifiera möjligheterna och begränsningarna med 
kringgjutning kan med hjälp av återkoppling till de experimentella studierna besvaras: 
 
Delmål 1:  Kritiska spaltvidder vid vilka utbredningen försämras anses vara 40 mm 

och mindre  

Delmål 2:  Geometriändringar påverkar kringgjutningsbrukets stabilitet och 

homogenitet, vilket leder till ej uppfyllda kvantitativa krav som då leder 

till att de allmänna kraven ej uppfylls  

Delmål 3:  Trycknivåer påverkar kringgjutningsbrukets stabilitet och homogenitet, 

vilket leder till ej uppfyllda kvantitativa brukskrav som då leder till att de 

allmänna kraven ej uppfylls 

 
Huruvida en fullgod kringgjutning är möjlig att uppnå i 1BMA går ej att avgöra med 
endast delmålen till grund. Kringgjutning i 1BMA med det befintliga 
kringgjutningsbruket ger på grund av ballastens maximala kornstorlek försvårad 
utbredning i de begränsade utrymmena mellan avfallet. Resultatet av en försvårad 
utbredning är att några av de främsta funktioner som kringgjutningen avses uppnå ej 
uppfylls. Dessa funktioner innefattar då utfyllnad av hålrum mellan avfall och att 
minimera fritt vattenflöde kring avfallet. 
 
En liten ändring i mängd av ett ingående delmaterial i kringgjutningsbruket ger en stor 
förändring av brukets färska och hårdnade egenskaper, varför det är viktigt att 
kontrollera att alla kvantitativa brukskrav som avser det färska bruket uppfylls och att 
bruket som levereras är det som har beställts. De kvantitativa kraven på 
kringgjutningsbruket definierar endast ett undre gränsvärde på hydraulisk 
konduktivitet. Ett övre gränsvärde för hydraulisk konduktivitet bör tas fram och det bör 
då kontrolleras att kringgjutningsbruket efter gjutning i fullskaleförsök ligger inom det 
accepterade intervallet. Detta blir då ett verktyg för att bedöma huruvida utbredningen 
är acceptabel eller ej. Det bör även tas fram krav för krympning då den är kopplad till 
hydraulisk konduktivitet. 
 
Vid kringgjutningsförfarandet bör det även övervägas att utveckla kringgjutningsbruket 
i det avseende att bruket ska fylla alla begränsade utrymmen mellan avfallet som 
förekommer i 1BMA. Det rekommenderas ej användning av fackens injekteringshål, då 
avstånden mellan dessa anses vara för stora vilket innebär en kringgjutning som med 
underlag från utförda studier ej uppnåtts. Att helt utesluta användning av 
injekteringshål går ej i dagsläget, då studier ej utförts på kringgjutningsbrukets 
egenskaper efter fall från höjd vilket skulle inträffa vid användning av injekteringshål.  
Andra appliceringstekniker än att använda injekteringshålen bör beaktas där vikten ska 
ligga i att använda fler påfyllnadsställen. Rekommendationen är att gjuta underifrån och 
upp med en gjutteknik som liknar den som används vid undervattensgjutning, mer kan 
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ej sägas då vidare undersökning ej gjorts på brukets egenskaper och påverkan av fall 
från höjd. De experimentella studierna visade att kringgjutningsbruket ej svarade bra på 
pålagt tryck, varför vidare studier bör göras för att identifiera lämpliga tryckintervall.  
Det har heller inte undersökts hur brukets egenskaper och utbredning påverkas av höga 
spalter som motsvarar en kokillhöjd eller mer. Vilken appliceringsteknik som än väljs är 
detta en aspekt som måste undersökas.  
 
När kringgjutning ska ske bör hänsyn tas till RF i bergrummet, då krympning påverkas 
av omgivningens rådande RF. Fler studier rekommenderas på detta då varken 
krympningskrav är framtaget och krympningsmätningarna i dagsläget ej är avslutade. 
Rekommendationen utifrån de uppgifter som i dagsläget finns att tillgå är att kringgjuta 
sommartid då RF är högre i jämförelse med vintertid.  
 
Rekommendationerna för fortsatta studier är således: 
 

 Kvalitetskontroll av bruksleveranser 

 Kvantifiera undre och övre krav för hydraulisk konduktivitet i både vertikal- och 
horisontalled 

 Kvantifiera krav för krympning 

 Studera kringgjutningsbrukets egenskaper efter fall från höjd 

 Identifiera lämpliga tryckintervall 

 Undersöka kringgjutningsbruket i höga spalter, 1.2 m och högre 

 Utföra fullskaligt försök med kringgjutning kring kokiller 

 Utreda hur kringgjutningens utfyllnadsgrad i de begränsade utrymmena ska 
kvalitetssäkras och kontrolleras 

 
Rekommendationer för 2BMA är således: 
 
Om kringgjutningsbruket avses att användas i 2BMA och om ovanstående punkter har 
utretts med tillfredställande svar, rekommenderas följande för 2BMA gällande 
utformning och kringgjutningsförfarande: 
 

 Spaltvidd > 50 mm 
 Gjutning liknande undervattensgjutning med påfyllnadsställen på avstånd högst 

tre meter från varandra 
 Gjutning i etapper, en kokillhöjd, för att kvalitetssäkra utbredningen 

 
Förutsatt att avfallsbehållarna ska placeras på samma sätt som i 1BMA ges 
rekommendationen att vid placering i 2BMA exempelvis lämna en fri yta motsvarande 
en kokill. Denna fria yta fungerar som påfyllnadsställe där möjligheten finns att uppföra 
ett brukspelartryck motsvarande en kokillhöjd. Denna rekommendation förutsätter att 
gjutning sker etappvis, en kokillhöjd per gjutetapp.  
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Bilaga A – Sammanställning av utförd inventering av 
avfallsbehållare i 1BMA 
 
 

 Tabell 18 – Inventering av avfallsbehållare i 1BMA utförd 2012-02-20 

Fack Kokiller [st] Fat [st] Status 

1 576  Full 
2 148 2096 Full 
3 288 1440 Full 
4 576  Full 
5 172 2096 Full 
6 408 320 Ej full 
7 576  Full 
8 568  Ej full 
9 576  Full 
10 292  Ej full 
11   Tom 
12 12  Ej full 
13   Tom 
14 (halvfack)   Tom 

15 (halvfack)   Tom 

Totalt 4192 5952  

  



Kringgjutning av medelaktivt kärnavfall 
 

 104 

Bilaga B – Standardtester enligt VU-SC 
 
VU-SC:17 Provning av konsistens på SFR-bruk 
 
Orientering: 
Denna provningsmetod beskriver ett sätt att mäta konsistens på bruk avsett för 
kringgjutning av behållare med medelaktivt avfall placerade i silo i SFR Forsmark 
 
Utrustning: 
 

 Konisk metallring med under inre diameter 85 mm, övre inre diameter 75 mm 
och höjd 40 mm. 

 Plexiglasskiva ca 400x400 mm och tjocklek 3–5 mm 
 gummiskrapa 
 tumstock 

 
Provning: 
Metallringen, lätt fuktad, placeras centrisk på den lätt fuktade horisontella 
plexiglasskivan med den smala sidan uppåt. Metallringen fylls med bruk jämns med 
ringens överkant. Det överflödiga bruket skrapas bort och avskiljs från plexiglasskivan. 
Ringen lyfts rakt upp och konsistensen anges som medelvärdet av två mot varandra 
vinkelräta riktningar på den utrunna ”kakan”. Konsistensen anges i mm. 
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VU-SC:16 Provning av flytbarhet på SFR-bruk 
 
Orientering:  
Denna provningsmetod beskriver ett sätt att mäta flytbarhet på bruk avsett för 
kringgjutning av behållare med medelaktivt avfall placerade i silo i SFR Forsmark 
 
Utrustning: 
 

 Tratt av rostfritt stål med volymen ca 7.5 liter och invändigt mått i mm enligt 
figur 

 Hållare för tratt 
 Kärl med en volym på minst 10 liter med markering vid 6 liter 
 Tidtagarur 

 
Utförande: 
 

 Tratten fuktas och fylls därefter helt med bruk 
 Under påfyllning tätas botten så inget bruk rinner ut 
 Tidtagaruret startas när botten på tratten öppnas 
 Utrinningstiden för 6 liter bruk mäts liksom utrinningstiden tills ljus syns genom 

botten av tratten 
 Tiderna anges i sekunder utan decimal 
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VU-SC:35 Färskt bruk – Densitet 
 
Orientering: 
Denna provningsmetod beskriver ett sätt att mäta densiteten hos färskt bruk, dvs. bruk 
med stenmax ca 4 mm. 
 
Utrustning: 
Behållare, utförd i ett styvt material, med vikten m1 och volymen V kända med 
noggrannhet inom ±0.01%. Behållarens volym skall vara minst 5 dm3. 
Våg med noggrannheten inom ±0.2% av brukets vikt. 
 
Provning: 
Behållaren fylls med färskt bruk tills den är helt fylld. 
Behållarens utsida rengörs och det hela vägs (vikt m2). 
 
Densiteten beräknas som 
(m2-m1)/V  
 
där 
m1 och m2 är vikter i kg enligt ovan och V är behållarens volym i m3 
 
Ett annat sätt att bestämma densiteten är att placera kärlet på vågen och därefter tarera 
vågen så att den visar på 0 kg. 
Bruk fylls sedan tills kärlet är helt fyllt och vågen läses av (vikt m3). 
 
Densiteten beräknas som 
m3/V  
 
där 
m3 är vikt i kg enligt ovan och V är behållarens volym i m3 
 
Densiteten anges i kg/m3 utan decimal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kringgjutning av medelaktivt kärnavfall 
 

 107 

 

 

Hydraulisk konduktivitet 



Kringgjutning av medelaktivt kärnavfall 
 

 108 

 



Kringgjutning av medelaktivt kärnavfall 
 

 109 

 



Kringgjutning av medelaktivt kärnavfall 
 

 110 

 

 
  



Kringgjutning av medelaktivt kärnavfall 
 

 111 

Bilaga C – Dimensioner på Gjutmodell 1 
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Bilaga D – Dimensioner på Gjutmodell 2 
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Bilaga E – Dimensioner på Gjutmodell 3 
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Bilaga F – Hydraulisk konduktivitet Experiment 1 
 

Tabell F – Resultat på hydraulisk konduktivitet utförd i samband med Experiment 1 

Prov Startdatum  
[år-mm-dd] 

 
Startvikt  
[g] 

Slutdatum  
[år-mm-
dd] 

Slutvikt 
[g] 

Hydraulisk 
konduktivitet 
[m/s] 

Brukskrav 
uppfyllt 

1 T 2012-03-26 
Kl. 15:58 

994.2 2012-03-27 
Kl. 08:53 

1000.5 1.0410-8 Ja 

1 M 2012-03-28 
Kl. 13:17 

1040.0 2012-03-28 
Kl. 15:32 

1190.4 187.1610-8 Ja 

1 B 2012-03-28 
Kl. 12:57 

1190.5 2012-03-29 
Kl. 08:28 

1472.6 40.4710-8 Ja 

2 T 2012-03-26 
Kl. 15:59 

1001.8 2012-03-27 
Kl. 08:54 

1002.4 0.1010-8 Nej 

2 M 2012-03-28 
Kl. 08:27 

997.4 2012-03-28 
Kl. 12:57 

1053.5 34.9110-8 Ja 

2 B 2012-03-28 
Kl.13:16 

1042.6 2012-03-28 
Kl. 15:31 

1260.1 270.6710-8 Ja 

3 T 2012-03-27 
Kl. 14:03 

1004.3 2012-03-28 
Kl. 08:12 

1017.8 2.0810-8 Ja 

3 M 2012-03-28 
Kl. 08:26 

992.1 2012-03-28 
Kl. 12:56 

1436.2 276.3310-8 Ja 

3 B 2012-03-27 
Kl. 14:04 

1095.6 2012-03-28 
Kl. 08:13 

1421.6 50.2910-8 Ja 
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Bilaga G – Provningsprotokoll tryckhållfasthet Experiment 1 
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Bilaga H – Provningsprotokoll tryckhållfasthet Experiment 2 
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Bilaga I – Krympning Experiment 2 
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