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Sammanfattning 
Miljöpåverkan från betongtillverkning är stor och det är utsläpp av koldioxid från 
cementillverkningen som har störst miljöinverkan. För att minska utsläppen av koldioxid kan 
därför en del av den klassiska portlandcementen ersättas med olika tillsatsmaterial för att ta 
fram så kallade blandcement. Tillsatsmaterialen är ofta en biprodukt ifrån en annan industri 
som t.ex. flygaska, silikastoft och granulerad masugnsslagg eller så kan de – som kalcinerad 
lera – framställas utan att släppa ut stora mängder växthusgaser. 
Detta projekt syftar till att undersöka ifall en optimering av sulfatinnehållet hos blandcement 
är nödvändig och vad som händer med ökad tillsats av sulfat till blandcement baserat på ett 
redan sulfatoptimerat portlandscement och ett tillsatsmaterial. Tre olika tillsatsmaterial har 
studerats: en kalcinerad lera, en flygaska och en granulerad masugnsslagg, och cementet som 
har används var ett snabbhärdande portlandscement. Dessa material användes till att gjuta 
bruk eller cementpasta där olika halter av sulfat tillsattes vid blandning för att hitta en optimal 
sulfathalt och undersöka effekten av en ökad mängd tillsatt sulfat. 
I projektet har en litteratursstudie genomförts för att undersöka sulfatets roll i cementets 
härdningsförlopp, vad det innebär med sulfatoptimering samt olika metoder att använda vid 
sulfatoptimering. Utöver litteraturstudien innefattar även arbetet en laborativ del där tre olika 
metoder har använts för att utvärdera sulfatets påverkan på blandcement. 
Tryckhållfasthetsprovning på bruksprismor har utförts för att utvärdera den tidiga 
tryckhållfastheten efter 1, 3, 7 eller 14 dygn. Mätning av total värmeutveckling i bruk har 
utförts och utseendet på dess värmeeffektkurvor med hjälp av isoterm kalorimetri efter 1, 3, 7 
eller 14 dygn har analyserats. Mätningar av bindetiden på cementpasta har utförts med en 
automatisk Vicat. Resultatet från värmeutveckling och tryckhållfasthet har jämförts för att 
undersöka ifall det finns en korrelation mellan de två metoderna. 
Resultatet visar på att det inte behöver tillsättas mer sulfat för de undersökta materialen med 
granulerad masugnsslagg och flygaska för att förbättra tryckhållfastheten då en ökad mängd 
sulfathalt gav lägre tryckhållfasthet. Dock kan en liten mängd sulfat tillsättas för att öka 
avståndet på huvudtoppen och sulfattoppen på värmeeffektkurvorna, vilket gör att 
blandningen påverkas mindre av yttre faktorer som påverkar sulfatets löslighet som t.ex. 
temperaturförändringar. Tryckhållfasthet och total värmeutveckling verkade kunna förbättras 
för det undersökta materialet med kalcinerad lera med en ökad mängd tillsatt sulfat och det 
behövdes definitivt mer tillsatt sulfat för att värmeeffektskurvorna för den kalcinerade leran 
skulle se ut som optimala värmeeffektskurvor. Bindetiden för granulerad masugnsslagg och 
flygaska var nästan oförändrad med ökad tillsats av sulfat men den kalcinerade leran fick en 
minskad bindetid med ökad tillsats av sulfat. 
Sammanfattningsvis fanns det en korrelation mellan total värmeutveckling och 
tryckhållfasthet, vilket indikerar att värmeutveckling – som är en enklare metod än 
tryckhållfasthet – kan användas vid sulfatoptimering. Det krävs dock mer undersökningar för 
att validera detta.  
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Abstract  
The production of concrete has a large environmental impact because of the carbon dioxide 
emissions from cement production. To reduce emissions of carbon dioxide, part of ordinary 
portland cement can be replaced with different supplementary cementitious materials to 
create blended cements. Supplementary cementitious materials are often waste products from 
other industries, such as fly ash, silica fume and granulated blast furnace slag, or materials 
like calcined clay that can be produced without emitting large amounts of greenhouse gases. 
The objective of this project was to investigate whether an optimization of the sulfate content 
of blended cements is necessary and how the addition of sulfate to an already sulfate 
optimized portland cement combined with a supplementary cementitious material affects the 
product. Three different supplementary cementitious materials were used: a calcined clay, a 
fly ash and a granulated blast furnace slag, and the cement that was used was a rapid-
hardening portland cement. These materials were used to make mortar or cement paste with 
different amounts of added sulfate to find an optimum sulfate level and to examine the effect 
of an increased amount of added sulfate to the blended cement. 
A literature study was conducted to examine the role of sulfate in the cement hydration 
process, the philosophy of sulfate oprimization, and the methods you can use to do a sulfate 
optimization. Three different methods were used to evaluate the role of sulfate in blended 
cements. The compressive strength tests on mortar prisms after 1, 3, 7 or 14 days have been 
done. Measurement of total heat of hydration on mortar have been done and the evaluation of 
the shape of heat flow curves using isothermal calorimetry after 1, 3, 7 or 14 days. The 
setting time was measured with an automatic Vicat. The result of heat of hydration and the 
compressive strength have been evaluated to investigate whether there is a correlation 
between the two methods. 
The results show that the granulated blast furnace slag and fly ash did not require added 
sulfate to improve the compressive strength or total heat of hydration. The results indicated 
that an increased amount of added sulfate reduces the compressive strength and the total heat 
of hydration. However, according to the heat flow curves, a small amount of sulfate may be 
added to increase the distance of the main hydration peak and the sulfate depletion peak. An 
increased distance makes the blended cements less affected by external factors that affects the 
sulfate solubility, such as temperature changes during the hydration of cement. The 
compressive strength of the material with calcined clay and its total heat of hydration could 
be slightly improved with added sulfate. The apparance of the heat flow curves clearly show 
that there is a need for an additional amount of sulfate to make the blended cement less 
affected by external factors that affects the sulfate solubility, such as temperature changes. 
The setting time of the granulated blast furnace slag and fly ash were almost unchanged with 
increasing addition of sulfate but the calcined clay showed reduced setting time with an 
increasing amount of sulfate. 
A correlation between total heat of hydration and compressive strength was found in the 
present measurements. This indicates that heat flow can be used for sulfate optimization 
instead of compressive strength, but this needs more validation.  
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Förkortningar 
Följande cementkemiska beteckningar för oxider har använts. 
 
C  CaO Kalciumoxid 
S SiO2  Kiseloxid 
A Al2O3  Aluminiumoxid 
F Fe2O3  Järnoxid 
H H2O Vatten 
$ SO3 Sulfat 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Miljöpåverkan från betongtillverkning är stor, framförallt p g a att 5-8 % av världens totala 
koldioxidutsläpp kommer från cementillverkning [1]. För att minska utsläppen av koldioxid 
så ersätts därför en del av den klassiska portlandcementen med tillsatsmaterial för att ta fram 
så kallade blandcement. I många fall kan biprodukter från annan industri användas som 
annars skulla användas som utfyllningsmaterial eller läggas på deponi. I detta projekt har 3 
tillsatsmaterial använts. Flygaska som är en biprodukt från kolkraftsindustrin [2], granulerad 
masugnsslagg som är en biprodukt från järnindustrin [3] och en lera som bryts ur marken och 
kalcineras genom uppvärming tills vattnet försvinner [1]. Egenskaperna och den kemiska 
sammansättningen hos cementet förändras när man använder sig utav tillsatsmaterial och det 
behövs mer information för att kunna utnyttja blandcementets fördelar och ta reda på dess 
brister. 
Det finns goda kunskaper om mängden sulfat som behövs i klassisk portlandscement. 
Detsamma gäller troligtsvis även blandcement producerade på cementfabrik, men knappast 
blandningar av cement och tillsatsmaterial som blandas på betongfabriker. För att kunna 
undersöka vilken mängd sulfat som behövs i blandningar av sulfatoptimerade cement och 
tillsatsmaterial tillverkade på betongindustrier så har denna studie sulfatoptimerat 
blandningar med olika metoder. 
1.2 Frågeställning 
Huvudmålet med projektet är att se om sulfatoptimering av blandcement är nödvändig samt 
att allmänt undersöka varför och hur man skall sulfatoptimera. 
1.3 Metod 
Tre olika tillsatsmaterial har används till att ta fram tre olika cement-
tillsatsmaterialsblandningar: en kalcinerad lera, en flygaska och en slagg. Cement-
tillsatsmedelsblandningarna består i alla tre fallen av 30 % av en sorts tillsatsmaterial och 70 
% snabbhärdande portlandscement. Dessa material användes till att gjuta bruk enligt standard 
SS-EN 196-1:2005 eller så nära standard som möjligt. Sulfat i formen dihydrat tillsattes till 
blandcementen vid gjutning för att hitta en optimal halt sulfat.  
Tre valideringsmetoder har använts: 
1. Bruksprover i form utav prismor trycktes sönder för att undersöka 1, 3, 7 eller 14- 
dygnshållfastheten beroende på  vilket tillsatsmateral som används. Tryckprovningen skedde 
enligt europeisk standard SS-EN 196-1:2005. 
2. Värmeutvecklingen i bruk har undersökts med isoterm kalorimetri för att se korrelationen 
mellan kalorimetri och tryckprovning. Kalorimetrimätningen sker enligt nordamerikansk 
standard ASTM C1679 − 13: 2013. 
3. Tiden innan cement-tillsatsmedelsblandningarna börjar att härda undersöktes genom att 
testa bindetiden enligt europeisk standard SS-EN 196-3:2005. 
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1.4 Avgränsningar 
- En typ av cement klass CEM I har använts. 
-  Kalcinerad lera, granulerad masugnsslagg och flygaska har använts som tillsatsmaterial. 
- Tryckhållfastheten har undersökts efter 1, 3, 7 eller 14- dygn. 
- Sulfat i form av dihydrat har använts. 
- Varje metod har utförs med ett vattenbindemedelstal vbt (olika för olika metoder). 
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2 Betong 
2.1 Betong 
Betong är idag ett av de mest använda byggnadsmaterialen eftersom det är billigt att 
framställa och hantera och kan användas i väldigt varierande miljöer och 
användningsområden [1]. Betong tillverkas och gjuts för konstruktioner i varierande storlekar 
t.ex. kan det användas i hus, men även inom andra områden som vattendammar, broar och rör 
under marken som kräver helt andra förutsättningar hos materialet. Materialet har god 
beständighet, hållfasthet och formbarhet [1].  
Betong består av tre huvudkomponenter, bindemedel, vatten och ballast. Bindemedlet utgörs 
oftast av cement eller cement blandat med något tillsatsmaterial som exempelvis flygaska [4]. 
Bindemedlet reagerar med vatten och bildar ett lim (cementpasta) som håller ihop 
ballastkornen [5]. Ballast är sten, grus och sand som man använder för att fylla ut 
cementpastan för att få en hög hållfasthet, minska priset samt att undvika extrem 
sprickbildning (som man skulle få om man använde ren cementpasta) [6]. Som ballast 
används antingen den naturligt formade naturgrus som man utvinner ur täkter eller 
krossballast som är krossad sten. Vanligast i sverige är användning av naturgrus då den 
lämpar sig bra för betong men det går mer emot att använda krossballast då naturgruset är en 
ändlig resurs [6].  
För att få vissa egenskaper används olika tillsatsmedel [7]. Det kan ge betongen högre 
lufthalt, bättre arbetbarhet, snabbare härdning och kan minska mängden tillsatt vatten i 
betongreceptet. Det krävs endast en liten mängd tillsatsmedel; doseringen är typiskt under 1 
% av cementens massa. Idag så gjuts det nästan alla betonger med någon form av 
tillsatsmedel [7].  
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2.2 Cementpasta 
När vatten tillsätts till cement reagerar dessa två komponenter och bildar cementpasta enligt 
Ekv. (1) [8]. Cementpastan består av de reaktionsprodukter som bildas, samt vatten och oftast 
en viss mängd oreagerad cement. Reaktionen mellan ett oorganiskt torrt material och vatten 
kallas hydratation. De två huvudsakliga reaktionsprodukterna av hydratationen av cement och 
vatten är kalciumsilikathydrat CSH och kalciumhydroxid CH som även kallas portlandit [8].  

Cement CS +  vatten H →  Kalciumhydroxid CH +  cementgel CSH (1) 
Cementpastan har en avgörande roll för hur den slutliga betongens egenskaper [9]. Det är 
cementpastan som styr hållfasthetsutvecklingen och värmeutvecklingen i betongen. 
Hållfastheten i betong är ett resultat av att cementkornen binds ihop när de hydratatiserar i 
kontakt med vatten och det bildas CSH-gel [9]. Cementkornen hydratiserar först på ytan på 
cementkornet och sedan in mot kornets kärna [9]. Den bildade CSH-gelen sprider sig ut från 
själva cementkornet och binder samman dem till varandra och skapar en porös 
cementgelstruktur som är hållfasthetsgivande. Hydratationen sker först snabbt när 
cementkornen kommer i kontakt med vatten, men reaktionshastigheten avtar när cementgelen 
sprider sig ut där det tidigare var vatten och det tar längre tid för vattnet att nå in till 
cementkornets oreagerade kärna [9]. Vattencementtalet (vct) har stor påverkan på 
hållfastheten och andra egenskaper då CSH-gel blir porösare och svagare om det är stor 
initiell vattenandel. Det finns även en påverkan på reaktionshastigheten från vct – reaktionen 
startar något tidigare med lägre vct än med högre vct – men den är relativt liten [9]. Med ett 
högt vct kan all cement hydratisera, vid lågt vct däremot kan inte allt cement reagera [9]. 
Cementgelens strukturutveckling  under hydratation illustreras i Fig. 1 nedan. 
 

 

 
Fig. 1 -  Hydratasering av cemenpasta enligt Powers modell [9].  
Bild a) Direkt efter blandning , b) Efter några minuter, c) vid bindning, d) efter några månader [9]. 
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2.3 Cement  
Det cement som används mest idag är portlandcement. Portlandcemet tillverkas genom att 
man bränner en råmassa av kalksten och lera varvid man får ett halvfabrikat, portlandklinker. 
Portlandklinkern mals sedan till ett fint pulver tillsammans med mindre mängder av tillsatser 
som gips, kalksten och järnsulfat (för kromatreducering) [8]. Det är det färdiga pulvret som 
kallas för portlandscement. 
Bränningen av kalkstenen (CaCO3) kallas för kalcinering [8], det är genom kalcineringen 
som koldioxid frigörs från kalkstenen och kalciumoxid bildas enligt Ekv. 2.  

CaCO  +  värme →  CaO +  CO  (2) 
Det finns två olika sätt att tillverka cement, våtmetoden och torrmetoden [8]. I den våta 
metoden tillsäts vatten till blandningsprocessen av råamterialet innan förbränning och man 
får ett tjockt slam som matas in i brännugnen. Detta är mer energikrävande än den torra 
metoden då vattnet måste hettas upp och avdunsta. I Den torra metoden blandas råmaterialet i 
torrt tillstånd och matas in i brännugnen från ett cyklonsystem som är placerat i ett högt 
cyklontorn. Den torra metoden är mer energisnåloch är den som används i de flesta 
cementugnar idag [8]. 
I Fig. 2 visas en schematisk bild över tillverkning av portlandscement enligt torrprocessen. 
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Fig. 2 - Portlandcementtillverkning enligt torrmetoden [8]. 
Den kemiska sammansättning för portlandscementet har stor betydelse för egenskaperna hos 
betongen, både under blandning och under brukstid. För att förstå skillnaden mellan olika 
cement och hur deras egenskaper påverkar betongen bör man veta vad portlandcement består 
av [8]. Det består av ett antal olika klinkermineral och de viktigaste presenteras nedan [8]: 
-        C2S  Dikalciumsilikat 
-        C3S  Trikalciumsilikat  
-        C3A  Trikalciumaluminat 
-       C4AF  Tetra-kalciumaluminatferrit 
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Fördelningen av de olika Klinkermineralerna påverkar betongens egenskaper. För hållfasthet 
och hållfasthetsutveckling är det C2S (alit) och C3S (belit) som har störst inverkan. C3A 
(aluminat) tillstyvnar omedelbart vid kontakt med vatten, för att detta inte ska ske tillsätts 
sulfat i form av gips till cementet. C3A har liten påverkan på hållfasthetsutvecklingen ifall 
cementet innehåller tillräckligt med sulfat. C4AF (ferrit) innehåller aluminium i kombination 
med järn, men det är inte reaktivt och har nästan ingen påverkan på hållfasthetsutvecklingen 
[8]. Hållfasthetsutvecklingen för de olika klinkerkomponenterna visas i Fig. 3 nedan. 
 

 
Fig. 3 - De olika klinkerkomponenternas betydelse för hållfasthetsutvecklingen [8]. 
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2.4 Sulfat/ gips 
Sulfat tillsäts till portlandcement för att hantera C3A under hydratationen. C3A reagerar direkt 
med vatten och bildar aluminathydrat som ger snabb tillstyvnad. För att hindra detta tillsätter 
man sulfat, så att det istället bildas sulfatinnehållande föreningar. Det är oönskat med en för 
snabb hållfasthetsutveckling hos cementet då det krävs en viss arbetbarhet för att kunna gjuta 
betongen och placera den korrekt i formar [5]. 
Det finns flertalet källor till sulfat som kan användas vid betongtillverkning. Beroende på 
vilken källa till sulfat som används reagerar sulfaterna med olika hastighet och löser sig olika 
snabbt i vattnet. Man får anpassa vilken sulfatkälla som man använder till vilka egenskaper 
som önskas [5]. Kalciumsulfat-föreningar C$  är de mest använda och de kategoriseras 
beroende på hur mycket vatten som är i molekylen. Kalciumsulfaterna kallas för anhydrit, 
hemihydrat eller dihydrat beroende på de innehåller 0, 0.5 eller 2 vattenmolekyler. Gips är 
Kalciumsulfat dihydrat CaSo  ∙ 2H O och är den mest använda i betongindustrin som tillsats, 
men anhydrit CaSo  ingår ofta i naturliga former av gips [5] och hemihydrat CaSO  ∙ 0.5H O 
kan finnas tillgängligt då gips som tillsätts blir dehydrerat till det mer snabblösliga 
hemihydratet vid den höga temperaturen i cementkvarnen [10]. Den naturliga formen av 
anhydrit är svårlösligt, men om man tillverkar ett kemiskt anhydrit, vilket är anhydrit som 
man får genom att torka ut dihydrat eller hemihydrat under högt tryck så behålls 
kristallstrukturen och man får ett anhydrit som är snabblösligt [10].  
2.5 Tillsatsmaterial /puzzolaner 
För att minska på utsläppen av koldioxid från betongtillverkningen kan man ersätta en del av 
portlandscementet som frigör koldioxid vid tillverkningen med någonting annat, man kan då 
använda sig av olika former av tillsatsmaterial. Tillsatsmaterial kan anses vara mer 
miljövänliga än portlandcementet då de ofta är restprodukter från andra industrier som annars 
skulle gå till deponi. Tillsatsmaterial måste innehålla reaktiv kiseloxid (S) för att bilda 
cementgel CSH. Exempel på tillsatsmaterial är granulerad masugnsslagg, flygaska, kiselstoft 
och kalcinerad lera. Tillsatsmaterial kallas även för puzzolaner efter en ö där det finns reaktiv 
vulkanisk aska som redan romarna använde sig av när de tillverkade antik betong [8]. 
Det kan skiljas på tre olika typer av bindemedel till betong. 
1 - Hydrauliska: bindemedel som reagerar spontant med vatten, t.ex. portlandscement 
2 -  Latent hydrauliska: bindemedel som har svag hydraulisk effekt vilket förstärks genom att 
kalciumoxid tillförs, t.ex. granulerad masugnsslagg 
3 - Icke hydrauliska eller rent puzzolanska: bindemedel som inte reagerar naturligt med 
vatten utan det måste tillföras kalciumhydroxid för att aktivera reaktionen, t.ex. flygaska och 
kiselstoft [8]. 
För att få tillsatsmaterial att härda inom en rimlig tid krävs en källa av kalk som t.ex. 
portlandcement. När vattnen och cement reagerar bildas det kalciumhydroxid CH och 
cementgel CSH enligt Ekv. 1. Kalciumhydroxiden CH kan i sin tur reagera med det reaktiva 
kiseloxid S som finns i tillsatsmaterialet och bilda cementgel CSH enligt puzzolanekvationen 
i Ekv. 1 & 3 [8].  

Cement CS +  vatten H →  Kalciumhydroxid CH +  cementgel CSH (1) 
Kalciumhydroxid CH + Puzzolan S + vatten H →  + Cementgel CSH (3) 
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2.5.1 Granulerad masugnsslagg 
Granulerad masugnsslagg (slagg) är en restprodukt från järntillverkningsindustrin. Det bildas 
ovanpå det smälta järnet. Slaggen snabbskyls med vatten när den kommer från masugnen. 
Den snabba temperatursänkningen är nödvändig för att slaggen ska få den glasiga strukturen 
som ger slaggen sin reaktivitet. Slaggen torkas i torkkvarnar eller i filtreringsbassänger 
(”filter basins”) för att få bort större delar av vattnet [3]. Det mals sedan till korn med ungefär 
samma storlek som portlandscement, kornen kan malas finare för att öka reaktiviteten. Det 
blandas sedan med portlandscement i olika proportioner beroende på vad man vill göra med 
slaggcementet. Det kan t.ex. användas som ett ”low heat” slagg-cement för att slagg har en 
långsam värmeutveckling [3]. När vatten och cement blandas startar cementes hydratation 
vilket är en exoterm process som avger värme och en långsam värmeutveckling betyder att 
cementet är mindre reaktivt och har en långsammare hållfasthetsutveckling än standard 
cement [5]. 
Slagg är ett latent hydrauliskt tillsatsmaterial och behöver en en aktivator som aktiverar 
reaktiviteten, t.ex. kalk, portlandcement, natriumkarbonat eller någon annan alkali-aktivator 
[3]. Det är möjligt att ha höga halter av slagg i ett cement och att cementet fortfarande är 
gjutbart. Den klass som innehåller mest slagg enligt svensk standard innehåller 81-95 % slagg 
och resterande portlandcement [2]. 
Man kan inte använda all slagg som tillsatsmaterial i betong utan man måste hantera slaggen 
rätt med snabbkylning och torkning samt att den ska ha en kompatibel kemisk 
sammansättning [3]. Den kemiska sammansättingen på slagg varierar beroende på vilken 
järnmalm det är som bryts och vilket järn som framställs. Dessa variationer påverkar 
förhållandet mellan de fyra stora beståndsdelarna i slaggen, kalk (CaO), kisel (SiO2), 
Aluminium( Al2O3) och magnesium (MgO), och även de mindre beståndsdelarna sulfat i 
form av sulfat (SO3) och järn (Fe2O3) och mangan (MnO) [3]. Variationen hos den den 
kemiska sammansättningen hos godkänd slagg för cementtillverkning ligger generellt inom 
halterna som presenteras i Tabell 1 [3]. 
Tabell 1 Variationen hos den kemiska sammanstätningen hos granulerad masugnsslagg godkänd för cementtillverkning [3]. 
Klinkerkomponent             %  

CaO 30 -50 
SiO2 28-38 
Al2O3 8 - 24 
MgO 1- 18 
SO3 1- 2.5 

Fe2O3 1-3 
MnO 1-3 
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2.5.2 Kalcinerad lera 
Kalcinerad lera är ingen industri-restprodukt, utan en råvara som utvinns från lertäkter. Det 
går inte att använda vilken lera som helst, utan det är kaolinlera som används. Kaolinlera är 
en vit lera som huvudsaklingen består av lermineralet kaolin, som bildas av vittring av sten 
vid ett varmt o fuktigt klimat och förekommer i störst utsträckning vid tropiska och 
subtropsika miljöer [1]. För att leran ska bli reaktiv måste den först kalcineras. Kalcineringen 
sker genom att bränna lera vid temperaturer mellan 600 och 900 °C  för att driva ut vatten 
och förändra strukturen [11]. Kalcinering är ett missvisande namn då detta egentligen innebär 
att driva ut koldioxid, men det är inga karbonater som reagerar i den här reaktonen till 
skillnad från vid cementets kalcinering. Lermineraler får puzzolansa egenskaper när de 
bränns och kan sedan användas som bindemedel ifall det finns tillgång till kalk och puzzolan 
reaktionen kan ske enligt Ekv. 1 och 3 [11]. Tillsättning av kalcinerad lera ger god hållfasthet 
men det minskar arbetbarheten hos betongen, vilket gör att det krävs mer flyttillsatsmedel 
och/eller ett högre vattenbindemedelstal vbt för att uppnå samma konsistens som vid rena 
portlandscement [11]. 
Lermineral är en produkt av naturlig vittring och erosion av berg och sten till små partiklar. 
Sammansättningen av lermineralet är beroende på den ursprungliga erosion och 
vittringsprodukten. Lermineral förekommer över hela världen nära jordskorpans yta och 
består till största delen av kisel- och aluminiumoxider. Användning av kalcinerad lera är inget 
nytt, bl.a under 1970 talet var det vanligt att använda kalcinerad lera i indien innan de fick 
tillgång till flygaska och det används idag i länder som inte har tillgång till tillsatsmaterial 
som t ex Brasilien [1]. 
2.5.3 Flygaska 
Flygaska är en restprodukt och framställs genom att fånga upp partiklar ur gasflödet från 
kolpulvereldade förbränningsugnar i kolkraftverk. Det finns två sätt att fånga in flygaskan för 
användning i cement, antigen ett mekaniskt filter eller ett elektrostatiskt filter. Aska som 
fångas upp på annat sätt får inte användas i cement [2]. Flygaskans egenskaper och 
partikelstorlek varierar berodende på vilket kolkraftverk det är, vilken förbränningsprocess 
som används, temperaturen under förbrännningen och vilken kolsort som används som 
råvara. Flygaskan ska snabbkylas när den fångas upp i filter för att få den glasiga strukturen 
som ger flygaskan dess reaktivitet. Flygaska är ett puzzolanskt tillsatsmaterial, vilket innebär 
att det måste tillsättas kalk för att flygaskan ska reagera med vatten och bidra till 
hållfasthetsutvecklingen [2]. 
Flygaska kan klassificeras i olika klasser beroende på vilken standard man följer. Det finns 
Europeisk standard EN och Nordamerikansk standard ASTM. 
Enligt EN standard klassificeras flygaska som kiselrik (Typ V) eller kalkrik (Typ W). 
Enligt ASTM standard klassificeras flygaska som låg kalkhalt (Typ F) som tillverkas av 
stenkol eller hög kalkhalt (Typ C) som tillverkas av brunkol eller torv. I Sverige är inte 
flygaska av klass C tillåten att använda i cement [8]. I  
 
 
Tabell 2 presenteras hur den kemiska sammansättningen varierar hos flygaska av typ F enligt 
ASTM standard [8]. 
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Tabell 2 - Kemisk sammansättning hos flygaska av typen F [8]. 
Klinkerkomponent             %  

SiO2 42-55 
Al2O3 23-33 
CaO 0.6-8 
MgO 0.6-4 
SO3 0-2 

Na2O 1-3 
 
Partiklarna hos flygaska har ungefär samma storlek som cementkorn, men har lägre densitet 
(ca 2300 jämfört med 3100 kg/m3. Flygaskans främsta funktion i betongen är att öka 
betongens arbetbarhet, smidighet och stabilitet, vilket gör den lämplig till pumpbetong där 
arbetbarheten och smidigheten spelar stor roll [8]. Flygaskan har låg reaktivitet och bidrar 
inte till någon hållfasthetsökning de första dygnen. Reaktiviten beror på hur fina partiklarna 
är och deras glashalt, där finare partiklar och högre glashalt ökar reaktiviteten [8]. 
2.6 Blandningsvatten 
Vattnet reagerar med cement och bildar cementgel CSH vilket är bindemedlet som ger 
hållfastheten i betong och är det som håller ballasten på plats [12]. Det är viktigtigt att man 
använder rent vatten och man brukar i betongrecept skriva att vattnet skall vara drickbart 
(”potable water”). Vid laboratorieundersökningar är det också vanligt att använda avjoniserat 
vatten. Vid laboratorieblandning skall också vattnet normalt vara kring  20 C. Det går ej att 
använda saltvatten, bräckt vatten eller förorenat vatten på grund av risk för bristande och 
varierande kvalite på betongen och risk för armeringskorrision [12]. 
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3 Teori 
I detta kapitel beskrivs teorin som de använda undersökningsmetoderna bygger på, vilka är 
sulfatoptimering, värmeutveckling, tryckhållfasthet och bindetid.  
3.1 Sulfatoptimering 
Sulfatets roll i härdningsförlopet är att binda C3A när cement blandas med vatten så att det ej 
bildas kalcium-aluminat-hydrat, vilket ger en snabb tillstyvnad, flash set [13], i betongen 
vilket omöjliggör normal gjutning. Brist på sulfat i cementet eller att sulfatet är för svårlöslig 
på grund av källa till sulfat eller temperatur, gör att C3A reagerar direkt med vatten och då 
bildas det kalcium-aluminat-hydrat. För att förhindra detta tillsätter man sulfat, vilket gör att 
det istället bildas sulfatinnehållande aluminatföreningar [5]. Med ett överflöd av sulfat i 
blandningen finns inte tillräckligt med C3A för sulfatet att reagera med och sulfatets egna 
naturliga hydratation sker vilket ger en tillstyvnad och försämrar arbetbarheten. Detta 
fenomen kallas false set eller sekundär gipsbildning [14]. För att hitta rätt mängd sulfat som 
ska tillsättas görs en sulfatoptimering av cementet [15]. 
Resultatet av en sulfatoptimering är beroende av flera olika faktorer som fördelningen av 
klinkermineralerna och finheten efter malning i cementkvarnen, hydratationstemperatur, 
lösligheten av sulfatet, om det har använts något tillsatsmaterial och mängd klorider i 
blandningen [10]. Ett sulfatoptimum kan variera för samma cement beroende på 
användningsområde och vilka egenskaper som efterfrågas. Är det t.e.x. tidig hållfasthet som 
efterfrågas är 1 dygnshållfastheten viktigare än vad 28 dygnshållfastheten är.  
3.2 Tryckhållfasthet  
Tryckhållfasthet är ett mått i pascal Pa på hur mycket tryck ett betongprov klarar av innan det 
går sönder. Provning av tryckhållfasthet är en förstörande provningsmetod och mätningar 
görs ett valt antal dygn efter gjutning [16]. Utrustningen som krävs är en 
provtryckningsmaskin enligt standard [16], en givare som visar kraften i newton N vilket 
provtryckningsmaskinen trycker på provet med, gjutformar för proverna samt en blandare till 
att blanda cementet, bruket eller betongen som skall trycktestas. Vanligt är att tryckhållfasthet 
mäts efter 28 dygn då huvuddelen av hållfasthetstillväxten har skett, men hållfastheten 
kommer att öka ytterligare under mycket lång tid. Tryckhållfasthet mäts efter olika antal dygn 
beroende på vad som efterfrågas och vilka krav som kommer att ställas på konstruktionen 
[16]. 
Vid sulfatoptimering genom tryckhållfasthetsmätningar varieras mängden tillsatt sulfat för ett 
cementrecept och det undersöks vid vilken mängd sulfat som proverna erhåller den högsta 
tryckhållfastheten vid en viss tid efter gjutning [15]. 
3.3 Värmeutveckling 
Alla kemiska reaktioner tar upp värme eller avger värme. När vatten och cement blandas 
startar cementes hydratation vilket är en exoterm process som avger värme, vilket går att 
undersöka genom att mäta värmeutvecklingen. Värmeutveckling hos cementbaserade 
material mäts ofta genom kalorimetri i en isoterm kalorimeter [17].  
En isoterm kalorimeter består av en isolerad termostaterad låda med ett aluminiumblock med 
hög värmekapacitet, en termostat, två stycken värmeflödesgivare och en hållare för proverna 
monterad på varje sensor enligt Fig. 4. En ampull med nyblandat bruk placeras i en av 
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hållarna med kontakt till en sensor, och ett referensprov med ett termiskt inert material som 
exempelvis vatten, med samma totala värmekapacitet som provet med nyblandat bruk 
placerad i kontakt med den andra sensorn [18]. Det avges värme från hydratationen av det 
reagerande bruksprovet. Värmen från hydratationen passerar över en värmeflödesgivare [18]. 
Kalorimetern mäter skillnaden mellan värmeflödet från provkroppen och värmeflödet från det 
inerta referensprovet. Referensprovet är till för att ta bort brus och störningar från 
omgivningen som kan påverka resultaten [18]. 

 
Fig. 4 - Schematisk bild av en kalorimeter [17].  
Resultatet av en mätning med en isoterm kalorimeter är värmeeffekten som funktion av tiden, 
som i Fig. 5. Värmeeffektkurvor används för att utvärdera den isoterma hydratationen i olika 
bruksblandningarna under den tidiga perioden efter att de torra ingredienserna har blandats 
med vatten [5].  
Isoterma värmeeffektkurvor kan ge indikationer av andra egenskaper än värmeutveckling 
som t.ex. kompatibilitet av olika material, sulfatbalans, bindetid och tidig 
hållfasthetsutveckling. För att kunna jämföra olika stora prover mäts värmeutvecklingen i 
värme som avges per gram provkropp eller per gram cement [18]. 
Hydratationen av cement är vanligen uppdelat i fyra perioder [19]. Dessa perioder är: den 
inledande perioden (I), induktionsperioden (II) den accelererande perioden (III) och den 
retarderande perioden (IV), se Fig. 5. Den accelererande perioden och den retarderande 
perioden kan tillsammans kallas för huvudperioden ("Main period") [19]. Prover med cement 
har ofta två stycken toppar under huvudperioden [19] som ses i Fig. 5 och visas tydligare i 
Fig. 6. Den första toppen kallas huvudtoppen (”main hydration peak”eller ”silicate reaction 
peak”) [19] och beror huvudsakligen på att C3S reagerar med vatten och bildar CSH. Den 
andra toppen av värmeeffekten beskrevs av Lerch [15] så tidigt som 1946 och kallas 
sulfattoppen ("sulfate depletion peak") på grund av att reaktionen sker när större delen av det 
tillgängliga sulfatet har blivit konsumerat.  
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Fig. 5 - Värmeutvecklingskurva för portlandcement indelat i 4 perioder [19]. 
I den inledande perioden (I) sker snabba reaktioner mellan det torra cementet och vatten som 
börjar omedelbart efter vatten har tillsätts och som kännetecknas av en hög värmeeffekt under 
kort tid (minuter) [5]. Reaktionen när en C3S löser sig i vattnet står för den största delen av 
den värme som utvecklas under den inledande perioden. Under induktionsperioden (II) är det 
lågt värmeflöde och perioden kan förlängas genom att tillsätta en retarder som tillsatsmedel i 
blandningen. Induktionsperioden fortsätter tills hydratationen initieras med att cementkornen 
börjar att hydratisera på ytan och bilda CSH bildas enligt Fig. 1. Under den accelererande 
perioden (III) sätter hydratationen igång med en accelererande hastighet och ytan på de stora 
cementkornen och de mindre cementkornen reagerar först. Hydratationen sker accelererande 
då det finns god tillgång på vatten att reagera med och plats att utvidga sig på, då ingen stor 
mängd CSH har bildats än. Det är främst hydratationen av C3S som sker och C3S har mest 
betydelse för den tidiga hållfastheten enligt Fig. 3. Under den retarderande perioden (IV) sker 
hydratationen långsammare, till stor del eftersom den är styrd av diffusionsprocesser i det 
bildade materialet [5], men det finns även andra viktiga faktorer som påverkar, som att de 
mindre partiklarna är konsumerade och att det endast finns stora partiklar kvar att reagera, 
och att det är brist på plats för att hydratationen kan ske eller brist på vatten att reagera med 
cementet [5]. Se Fig. 1 för hydratationsprocessen av cement. 
 
Efter C3S är det C3A som påverkar hydratationen mest och bidrar till sulfattoppen. När sulfat 
tillsätts för att binda C3A sker det en snabb initiell reaktion där det bildas ettringit (ett 
kalcium-aluminat-sulfat). Reaktionen avtar efter några minuter men slutar inte helt och det 
blir en period med låg värmeutveckling som är beroende på mängden tillgänglig sulfat. När 
större delen av det tillgängliga sulfatet har blivit konsumerat och det bildas kalcium 
monosulfoaluminat som ökar värmeutvecklingen och ger den sulfattopp under den 
retarderande perioden (IV) [5]. Utan tillräcklig mängd tillgänglig sulfat är hydratationen av 
C3A är mycket snabb och bildar kalcium-aluminat-hydrat som saknar induktionsperiod (II), 
vilket gör att det tillstyvnar nästan direkt [5] och blir ogjutbar [13]. 
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Fig. 6 - Värmeutvecklingskurva för portlandcement som visar två toppar, huvudtoppen och sulfattoppen [19]. 
Vid sulfatoptimering genom värmeutveckling är det av stor vikt var sulfattoppen startar. 
Sulfattoppen ska komma efter huvudtoppen för att när väl sulfattoppen initieras så reagerar 
aluminiumföreningar snabbare och hämmar Si –reaktionen, detta fenomen kallas förgiftning 
(”poisoning”) [15]. 
Sulfattoppen ska komma efter huvudtoppen men gärna med några timmars mellanrum. Detta 
är på grund av att undersökningar med t ex kalorimetri sker under väldigt kontrollerade 
förhållanden, men på betongfabrik eller vid platsgjutning ska det finnas en buffertid som tar 
hänsyn till att det inte är lika kontrollerade förhållanden. Exempelvis löses gips upp snabbare 
och härdningen påskyndas ifall det är varmare [19]. 
3.4 Bindetid 
Bindetid är den tid som åtgår för att en blandning av cement och vatten skall uppnå en viss 
grad av styvhet. Detta mäts av en Vicat-nåls inträngning i cementpastan. När cement och 
vatten blandas bildas cementpasta och det sker först en tillstyvnad hos pastan, innan någon 
hållfasthet utvecklas. Bindetiden är ett mått på när cementpastan har fått en viss styvhet, detta 
sker ungefär efter 2 till 3 timmar men varierar med vilket typ av cement som används, ifall ett 
tillsatsmaterial har använts eller ifall något tillsatsmedel har använts som t.ex. en accelarator 
som accelerar hydratationen eller en retarder som hämmar hydratationen [20].  
Vattencementtalet, vct har stor inverkan och för att kunna jämföra olika cement, kontrollera 
att cementpastan inte är för styv från början och att testet inte ska ta för lång tid görs ett 
konsistenstest. Konsistenstestet sker med en Vicat-stång som hålls stilla mot pastaytan i 1-2 
sekunder och får sedan får falla fritt ner i en formen fylld med cementpasta. 
Inträngningsdjupet avläses efter 30 sekunder och får vara 6 ±  2 mm. Testet sker direkt efter 
blandning av cementpastan och ifall konsistensen är lös eller för styv görs en ny blandning 
med ett annat vct tills cementpastan klarar konsistenstestet. När cementpastan klarat 
konsistenstestet sker regelbundna försök med en Vicat-nål (upprepande försök görs ej i 
samma hål) tills pastan har uppnått en viss styvhet. Bindetiden avläses manuellt ur datan till 
närmst 5 minuter [20].  
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Vid sulfatoptimering genom bindetidsmätning varieras mängden tillsatt sulfat för ett 
cementrecept och det undersöks vid vilka tider som cementet uppnår en viss styvhet. Vid 
sulfatoptimering är den optimala sulfatmängden beroende på vilken bindetid som efterfrågas 
och inte den kortaste eller längsta bindetiden behöver vara bäst. Bindetiden är intresant för att 
kunna hantera den färska betongen vid blandning, transport och gjutning med hänsyn till när 
cementet börjar att styvna [20]. 
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4 Experimentell Metodik 
Projektets laborativa del var uppdelad i tre olika undersökningsmetoder för att testa 
sulfathaltens inverkan på cement med olika tillsatsmaterial. De tre metoderna som användes 
var undersökning av värmeutveckling hos brukprover, undersökning av tidig hållfasthet hos 
brukprover och undersökning av bindetid hos cementpasta. Cementet som användes var ett 
SH-cement som kommer från tillverkaren Cementa och de tillsatsmaterial som användes var 
Slagg Bremen från Thomas Concrete Group, en flygaska från Emineral a/s och en kalcinerad 
lera från Saint Gobain. Sulfatet som användes som tillsats var i form av kalciumsulfat 
dihydrat. Sammansättningen av oxider hos tillsatsmaterialen och cementet kan ses i Bilaga 1. 
Det som är av störst vikt i sammansättningen när det gäller sulfatoptimering är mängden 
sulfat och mängden aluminat i blandningen. Aluminatet kan vara mer eller mindre reaktivt 
och sulfatet kan vara mer eller mindre snabblösligt. Själva mängden av sulfat eller aluminat 
spelar mindre roll utan det är mängden snabblösligt sulfat som ska balansera ut mängden 
reaktiv aluminat [19]. Det är svårt att avgöra hur mycket av aluminatet som är reaktivt och i 
den här studien har en sulfatoptimering utförts för att undersöka det. I Tabell 3 nedan visas 
den initiella halten av aluminat sulfat i vikt-% för de separata materialen och i Tabell 4 visas 
halten av aluminat sulfat i vikt-% för det blandade bindemedlet utan någon extra tillsats av 
sulfat. 
 
Tabell 3 -  Sulfat och aluminathalt för de använda materialen. Bilaga 1. 
Material Al2O3 / % SO3 / % 
SH-cement 5.16 4.0 
Flygaska 21.6 0.65 
Slagg 12 0.2 
Kalcinerad lera 27.4 0 

 
Tabell 4 – Sulfat och aluminathalt för de cement-tillsatsmaterial blandningar som har använts. Bilaga 1. 
Tillsatsmaterial Cement / % Tillsatsmaterial / % Al2O3 / % SO3 / % 
Flygaska 70 30 10.1  3.0 
Slagg  70 30 7.2 2.9 
Kalcinerad lera 70 30 11.8 2.8 
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4.1 Blandning av bruk  
Blandningar av bruk till undersökning av tidig hållfasthet och värmeutveckling har gjorts 
med en KitchenAid ”Artisanal”, se Fig. 7 nedan. Gjutningarna har utförs i betonglabbet vid 
Lunds Tekniska Högskola vid avdelningen för Byggnadsmaterial. 

 
Fig. 7 - KitchenAid- blandare som har använts till blandning av bruksprov. 
För att jämföra sulfathaltens inverkan på olika tillsatsmaterial har endast halten sulfat i 
proverna och typ av tillsatsmaterial varierat mellan blandningarna. Övriga faktorer har varit 
konstanta som t.ex. att bruket har ett vattenbindemedeltal vbt på 0.5, endast sulfat i form av 
kalciumsulfat dihydrat har använts, bindemedlet består av 70 % cement och 30 % 
tillsatsmaterial och endast ett tillsatsmaterial har använts per blandning. 
Sulfattillsats i form av gips med hela dihydrat beräknas på bindemedlets totala massa. 
Sulfattillsatsen är beräknad på vikt av SO3 och inte på vikt av CaSO ∙ 2H O. Sulfattillsatsen 
av SO3 varierar mellan 0-1.75 % av bindemedelts totala massa på 450 g. Totala sulfathalten i 
bindemedlet varierar då mellan ca 2.8 – 4.55 % i och med att cementet har en initiell 
sulfathalt på 4 % och tillsatsmaterialen har en initiell sulfathalt på ca 0 %. 
Blandningen har skett så nära standarden SS-EN_196-1_2005 [16] som möjligt, men anpassat 
till en KitchenAid ”Artisanal” maskin enligt nedanstående schema. De blandade torra 
ingredienserna och vattnet förvarades i behållare enligt Fig. 8, och en bild på en färdig 
blandning visas i Fig. 9. 
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1. Väg upp 225 ± 1 g vatten i en fuktad bägare. 
2. Väg upp 315 ± 1 g cement i en torr bägare. 
3. Väg upp 135 ± 1 g tillsatsmaterial i en torr bägare. 
4. Väg upp den andel gips som motsvarar korrekt sulfathalt i en torr bägare. 
5. Blanda cement, tillsatsmateial och gips i en behållare med lock och skaka tills de torra 

ingredienserna har blandats homogent (ca 20 sek). 
6. Öppna en påse standardsand 1350 g 
7. Häll i vattnet i blandningsskålen och tillsätt blandningen av torra ingredienser. 
8. Starta blandaren i hastighetsposition 1  
9. Efter 30 s, tillsätt sanden under efterföljande 30 s. 
10. Höj hastigheten på blandaren till hastghetsposition 3 i yterligare 30 s. 
11. Stäng av blandaren under 1 min 30 s. Under de första 15 s, skrapa bort det 

vidhäftande bruket vid skålens väggar och nedre del och placera i skålens mitt. 
12. Sätt på blandaren och blanda på höghastighetsposition 3 i 60 s. 
13. Bruket är klart. 

 

 
Fig. 8 - Förvaring av skakade torra ingredienser i en glasburk (till vänster på bilden) och förvaring av vatten i en flaska (till 
höger på bilden) till en sats bruk. 
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Fig. 9 - Färdig blandning av en sats bruk i en KitchenAid ”Artisanal”.  
4.2 Tryckhållfasthet 
Tryckprovning sker på provkroppar som har gjutits i speciella formar från det bruk som 
beskrivs i avsnitt 4.1 blandning av bruk. Tryckprovning sker 1, 3, 7 eller 14 dygn efter 
gjutning beroende på vilket tillsatsmateral som används Tabell 5. Sulfattillsatsen varierar 
mellan 0- 1.75 % av bindemedelts totala massa på 450 g. För varje tillsatsmaterial och tid för 
tryckprovning efter gjutning gjordes det 4 eller 8 olika blandningar med olika sulfattillsats, 
vilka olika halter som användes presenteras i Tabell 6. Antal blandningar för olika 
tillsatsmaterial vid olika tryckprovningstillfällen presenteras i Tabell 7. Tryckprovningar har 
utförs i betonglabbet vid avdelningen för Byggnadsmaterial vid Lunds Tekniska Högskola. 
Tabell 5 - Tid för tryckprovning för olika tillsatsmaterial i dygn efter gjutning. 
Tillsatsmaterial Cement / % Tillsatsmaterial / % Testtider / d 
Flygaska 70 30 3 och 7 
Slagg  70 30 1, 3, 7 och 14 
Kalcinerad lera 70 30 1 och 3 

 
 
 
 



22 
 

Tabell 6 - Mängd tillsatt sulfat/ % av bindemedel beroende på om det gjordes 4 eller 8 st blandningar. 
Antal blandningar  Mängd tillsatt sulfat / % av bindemedel 
4 0        0,5    1,0    1,5 
8 0   0,25   0,5   0,75  1,0  1,25  1,5   1,75 

 
Tabell 7 - Antal blandningar för olika tillsatsmaterial vid olika tryckprovningstillfällen i dygn efter gjutning. 
Tillsatsmaterial Dygn 1 Dygn 3 Dygn 7 Dygn 14 
Flygaska - 4 4 - 
Slagg  4 4 8 8 
Kalcinerad lera 8 8 - - 

 
4.2.1 Framställning av provkroppar och lagring 
Framställning av provkroppar följer Standard: SS-EN 196-1 2005 [16]. Formen som ska 
användas till gjutning av provkroppar består av tre horisontella fack, så att tre rektangulära 
prover 40 mm x 40 mm i tvärsnitt och 160 mm i längd kan framställas samtidigt [16], se Fig. 
10 och Fig. 11 för schematisk utformning av formen och Fig. 12 för hur formen ser ut i 
verkligheten. Alla formar numrerades för att lättare kunna identifiera de olika bruksproverna. 

 
Fig. 10 - Schematisk utformning av formen som används till gjutning av provkroppar [16]. 
 

 
Fig. 11  - Schematisk utformning av formen som används till gjutning av provkroppar [16]. 
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Fig. 12 - Bild av hur formarna ser ut i verkligheten, monterad till höger och nedmonterad till vänster. 
 
Proverna formas direkt efter blandning av bruk. En skopa används för att lägga över det 
nyblandade bruket i de tre facken i gjutformen. Ca 600 g bruk läggs i varje fack med ett 
överskot av bruk. Formen placeras därefter på ett vibrationsbord enligt Fig. 13. Proverna 
vibreras sedan på vibrationsbordet i ca 20 sekunder för att komprimera bruket, fylla ut 
formen och frigöra luft. Formen lyfts av från vibrationsbordet och överskottet av bruk 
skrapades omedelbart bort med en stållinjal.  
Bruket med kalcinerad lera blev styvare och vibrerades i två omgångar genom att fylla 
hälften av provformen med bruk och vibrera, och sedan fylla på resterande bruk och vibrera 
ytterligare en gång. 



24 
 

 
Fig. 13 - Vibrationsbord med en form med lite överskott av bruk. 
Formen med bruksprov täcks med plast för att isolera mot omgivande störningar och 
uttorkning enligt Fig. 14. Formarna med proverna förvaras i en isolerad låda som håller 20 
grader genom att en programerad fläkt kyler eller värmer luften till rätt temperatur enligt Fig. 
15. 

 
Fig. 14 -  Bild på form täckt med plast. 
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Fig. 15 -  Plasttäckt form med bruksprov innuti en isolerad låda med fläktstyrd temperaturstyrning.  
Cirka 24 timmar efter gjutning avformas bruksproven för att lagras i ett antal dygn eller 
trycktestas direkt efter avformning beroende på vilken dygnshållfasthet som ska undersökas. 
Avformningen genomförs försiktigt med en trähammare för att undvika skador på 
provkropparna enligt Fig. 16. Ifall proverna ska testas för 24 timmars hållfasthet utförs inte 
avformning mer än 20 minuter innan proverna skall testas och för tester vid dygnshållfashet 
över 24 timmar utförs avformningen mellan 22 och 26 timmar efter gjutning. De avformade 
bruksproven lagras i sluten plastpåse med en blöt trasa enligt Fig. 17 för att isolera mot 
omgivande störningar, förhindra krympsprickor och uttorkning av proverna. Alla prover och 
alla plastpåsar markerades så att identifering vid tryckprovningstillfället var möjlig. 
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Fig. 16 - Avformade provkroppar och den trähammare som användes till avformningen. 
 

 
Fig. 17 - Bild på provkroppar som förvaras i en sluten plastpåse med en blöt trasa. 
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Bruksproverna förvaras i en isolerad låda som håller 20 grader genom att en programerad 
fläkt kyler eller värmer luften till rätt temperatur enligt Fig. 18. För att få en god 
luftcirkulation och jämn temperatur packas inte bruksproverna för tätt eller för nära väggarna. 
 

 
Fig. 18 - Bruksprover i en försluten plastpåse förvaras i en isolerad låda med fläktstyrd temperaturstyrning. 
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4.2.2 Tryckprovning med provtryckningsmaskin MTS. 
Provtryckningen sker på halvor av en provkropp och halvering sker genom att provkroppen 
placeras på två upplag och bryts manuellt med en hammare och en platta med en spets i 
mitten av plattan enligt Fig. 19. Från varje sats bruk tillverkas 3 provkroppar som sedan 
halveras och ger 6 provhalvor som trycks sönder i provtryckningsmaskin. 

 
Fig. 19 – Manuell halvering av provkropp med två upplag och en platta där man slår med en hammare. 
Varje halva av provkroppen testas genom att lägga en provhalva i en provtryckningsmaskin 
av typen MTS, se Fig. 20. En provhalva placeras i ett redskap till provtryckningsmaskinen 
enligt Fig. 21 vilket gör att provet får en tryckt yta på 40 x 40 mm under trycktestet [16]. Ett 
datorprogram används för att köra provtryckningsmaskinen och sparar datan av försöken. 
Belastningen från provtryckningsmaskinen ökar jämnt med en hastighet av 2400 ± 200 N/s 
över hela den tryckta ytan tills provet går till brott. 
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Fig. 20 - Den provtryckningsmaskin av typen MTS som har använts för att bestämma tryckhållfastheten. 
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Fig. 21 - Provhalva placeras i ett redskap som i sin tur placeras i provtryckningsmaskinen MTS när provtryckning sker. 
4.2.2.1 Tidpunkt för provtryckning 
Standarden föreskriver den tidsmarginal (tid efter gjutning) inom vilken tryckprovning skall 
ske [16]. Det är större marginaler tillåtna när det är längre tid efter gjutning som 
bruksproverna skall testas enligt Tabell 8.  
Tabell 8 - Marginal för provtryckningstillfälle beroende på vilken tid efter gjutningen som provtryckningen sker [16]. 
Provtryckningstillfälle, tid efter 
gjutning 

Marginal för 
provtryckningstillfälle 

24 h  ± 15 min 
48 h  ± 30 min 
72 h  ± 45 min 
7 d  ± 2 h 
≥ 28 d  ± 8 h 

 
4.2.2.2 Beräkning av tryckhållasthet 
Tryckhållfastheten Rc beräknas genom Ekv. 4. 

 =     (4) 
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Rc är tryckhållfasthet, i MPa 
Fc är den maximala belastningen vid brott i, N 
1 600 är arean på den tryckta delen av provet (40 mm x 40 mm), mm2. 
4.3 Värmeutveckling 
Mätning av värmeutveckling skedde på bruk (Se kapitel 4.1) med en isoterm kalorimeter. 
Med information om värmeutveckling kan sulfathaltens inverkan på värmeutvecklingskurvan 
analyseras och en relativ hållfasthet beräknas fram vid olika tidpunkter. Mätning av 
värmeutveckling med isoterm kalorimetri är inte ett förstörande test utan samma prov kan 
användas till att beräkna relativ hållfasthet vid flera olika tidpunkter. Relativ hållfasthet 
beräknas 1, 3, 7 eller 14 dygn efter gjutning beroende på vilket tillsatsmateral som används 
och med varierande sulfattillsats enligt Tabell 9. Sulfattillsatsen varierar mellan 0-1.75 % av 
bindemedelts totala massa på 450 g. Mätning av värmeutveckling har utförs i 
kalorimetrilabbet vid avdelningen för Byggnadsmaterial vid Lunds Tekniska Högskola. 
 
Tabell 9 - Vid vilka tidpunkter och sulfattillsatser som beräkning av teoretisk hållfasthet har skett för olika tillsatsmaterial. 
Tillsatsmaterial Mängd tillsatt sulfat / % av bindemedel Testtider / d 
Flygaska 0        0,5    1,0    1,5 1, 3 och 7 
Slagg  0   0,25   0,5   0,75  1,0  1,25  1,5   1,75 1, 3, 7 och 14 
Kalcinerad lera 0   0,25   0,5   0,75  1,0  1,25  1,5   1,75 1 och 3 

 
4.3.1 Mätning av värmeutveckling 
Metoden utgår från standard: ASTM C1702 [17]. Två olika kalorimetrar har använts i 
undersökningen, en TAM Air (TA Instruments) och en I-Cal 2000 (Calmetrix). Proven 
placeras i plastampuller på 20 ml eller plastbägare på 125 ml beroende på vilken kalorimeter 
som används för provet. Plastampullerna och plastbägarna antas vara tillräckligt täta för att 
inte läcka fukt. Inom en timme efter blandningen av bruket placeras proverna i en av de två 
isoterma kalorimetrarna som håller en konstant temperatur på 20 grader. Proverna är i 
kalorimetern under hela mätperioden. 
Kalorimeter av typ TAM Air visas i Fig. 22 och rymmer 16 stycken 20 ml plastampuller 
samtidigt, 8 stycken som innehåller bruksprover enligt Fig. 23 och 8 st referenser till 
bruksprover som endast innerhåller vatten. Den har 8 st kanaler med ett bruksprov och ett 
referensprov kopplat till varje kanal för att kunna ta bort yttre störningar. Fyra av 
bruksproverna fylldes med bruk från samma sats och och viktades ihop till ett medelvärde för 
en sats, vilket gör bruk från två olika satser kan undersökas samtidigt i en TAM Air. Detta 
gjordes för att minska spridningen i resultatet orsakat av att det kommer olika andelar 
cementpasta och sand i olika prov, vilket påverkar små prov mer. Kalorimetern av typ I-Cal 
2000 rymmer två stycken 125 ml plastbägare enligt Fig. 24 och har två stycken referenser i 
form av metallskivor. En plastbägare fylldes med bruk från en sats, vilket gör bruk från två 
olika satser kan undersökas samtidigt i en I-Cal 2000. 
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Fig. 22 – Kalorimeter av typen Tam Air.  
 

 
Fig. 23 -  8 stycken 20 ml bägare med bruksprov kalorimeter av typen Tam Air. Bruksproven är torra och bilden är tagen 
efter att proven har stått i en kalorimeter. 
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Fig. 24 – 2 stycken 125 ml bägare med bruksprov till kalorimeter av typen I-Cal 2000. Bruksproven är torra och bilden är 
tagen efter att proven har stått i en kalorimeter. 
4.4 Bindetid 
Bindetiden mäts av en Vicat-nåls inträngning i cementpasta och är den tid i minuter som 
åtgår för att en blandning av cement och vatten skall uppnå en viss grad av styvhet [20]. 
Bindetidsmätningar har utförts på cement blandat med ett av tre olika tillsatsmaterial som 
används och med varierande sulfattillsats enligt Tabell 10. Sulfattillsatsen varierar mellan 0-
1.75 % av bindemedelts totala massa på 450 g och endast sulfat i form av kalciumsulfat 
dihydrat har använts. Cementpastan har ett vattenbindemedeltal vbt på 0.4 och bindemedlet 
består av 70 % cement och 30 % tillsatsmaterial och endast ett tillsatsmaterial har använts per 
blandning enligt Tabell 11. Bindetidsmätningar har utförs i brukslabbet vid Cementa 
Research AB i Slite, Gotland. 
 
Tabell 10 - Vid vilka sulfattillsatser som beräkning av bindetid har skett för olika tillsatsmaterial. 
Tillsatsmaterial Mängd tillsatt sulfat / % av bindemedel 
Flygaska 0        0,5    1,0    1,5 
Slagg  0   0,25   0,5   0,75  1,0  1,25  1,5   1,75 
Kalcinerad lera 0   0,25   0,5   0,75  1,0  1,25  1,5   1,75 

 
Tabell 11 – Hur stor andel av bindemedlet som var cement respektive tillsatsmaterial och vattenbindemedelelstalet vbt för de 
de olika tillsatsmaterial vid mätning av bindetiden.  
Tillsatsmaterial Cement / % Tillsatsmaterial / % Vbt 
Flygaska 70 30 0,4 
Slagg  70 30 0,4 
Kalcinerad lera 70 30 0,4 

 
Vattenmängden vid bindetidsmätningar kan bestämmas på två sätt, antigen genom ett 
konsistenstest eller med fast vct. Konsistenstest sker med en Vicat-stång som hålls stilla mot 
pastaytan i 1-2 sekunder och får sedan får falla fritt ner i en formen fylld med cementpasta. 
Inträngningsdjupet avläses efter 30 sekunder och får vara 6 ±  2 mm. Ifall konsistensen är för 
styv eller för lös utförs ett nytt prov med ett annat vct tills cementpastan klarar 
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konsistenstestet. Vbt på 0.4 användes för att göra resultaten mer jämförbara genom att variera 
så få variabler som möjligt.  
Endast konsistenstest på den styvaste cementpastan med lera utfördes och vbt 0.4 klarade 
konsistenstestet. Då skulle det vara möjligt att göra Vicat-prover för slagg och flygaska då de 
hade lösare konsistens men det tar längre tid. Det som är intressant är inte själva bindetiden 
utan hur den förändras med tillsatt sulfat. 
4.4.1 Mätning av bindetid 
Metoden utgår från standard SS -EN 196-3 2008 [20]. Ett automatisk Vicat-instrument med 6 
positioner av typen Toni Compact har använts, se Fig. 25. En Blandare enligt SS-EN 196-1 
har använts till blandningen av cementpasta. Formen som använts är en konisk Vicatform 
med måtten Ø 70, Ø 80, och höjden 40 mm som visas i Fig. 25. 
Vid blandning av cementpastan används avjoniserat vatten eftersom dricksvatten har 
variation i kvalitet. De torra ingredienserna till proverna blandades ett par timmar innan i 
plastbehållare med lock och skakades för att alla torra ingredienser skulle blanda sig mer 
homogent. 
Hela analysförfarandet sker under bestämda tidsintervaller enligt nedanstående schema och 
analysen har utförts i ett rum som har en temperatur av 20 ± 2 oC och en relativ fuktighet på 
lägst 50 % enligt standard [20]. 

1. Väg upp 200 ± 1 g vatten i en fuktad bägare. 
2. Väg upp 350 ± 1 g cement I en torr bägare. 
3. Väg upp 150 ± 1 g tillsatsmaterial I en torr bägare. 
4. Väg upp den andel gips som motsvarar korrekt sulfathalt i en torr bägare. 
5. Blanda cement, tillsatsmateial och gips i en behållare med lock och skaka tills de torra 

ingredienserna har blandats homogent (cirka 20 s). 
6. Häll i vattnet i blandningsskålen och tillsätt blandningen av torra ingredienser. 
7. Starta blandaren i hastighetsposition låg och blanda i 90 s. 
8. Stäng av blandaren under 30 s och skrapa ner cementpasta från kanterna. 
9. Sätt på blandaren och blanda på höghastighetsposition 3 i 60 s. 
10. Starta och blanda ytterligare 90 sekunder på hastighet låg. 
11. Pastan är klar. 
12. Överför pastan omedelbart till formen. 
13.  Avlägsna överflödet i formen med en stållinjal så att ytan blir jämn. 
14. Placera provet i den automatiska Vicatapparaten. Placera provet på ledig plats (1-6) i 

apparaten. Alla platser är i ett tempererat bad och provet ska vara helt täkt med vatten. 
15. Provningen sker nu automatiskt med apparatens inställningar. Startbindetiden bestäms 

automatiskt av apparaten när nålen sjunker 6 mm från bottenplattan (34mm från 
toppen). 

Bindetiden bestäms manuellt genom avläsning av mätdatan. Bindetiden bestäms till den tid 
då första nersticket är under 34 mm. Dock måste två efterföljande nerstick hamna under 34 
mm. Anledningen till två efterföljande nerstick görs är att det kan komma in annat material 
som hindrat nersticket och därför ger en felaktig bindetid [20]. 
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Fig. 25 - Automatisk Vicat med 6 positioner av typen Toni Compact till vänster och en Vicatform med en manuell Vicat till 
höger. 
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5 Resultat  
I detta kapitel presenteras resultaten av projektets experimentella del med mätningar på 
tryckhållfasthet, värmeutveckling och bindetid. 
5.1Tryckhållfasthet 
Resultaten för tryckhållfasthet presenteras nedan för bruksprover med vbt 0.5. De svarta 
linjerna i figurerna är en trendlinjer av resultatet. Resultatet från tryckprovningar på 
bruksprover med slagg, kalcinerad lera och flygaska visas i Fig. 26, Fig. 27 samt Fig. 28. 
Proverna har lagrats i 1, 3, 7 eller 14 dygn efter gjutning innan de har tryckprovats beroende 
på vilket tillsatsmaterial som har använts. Resultaten från tryckprovningarna har en relativt 
stor spridning på de sex provkropparna som fås ut av varje blandning. Spridningen är större 
än vad den normalt borde vara vid tryckhållfasthetsprovningar med tryckprover av den här 
storleken. 
 I Fig. 26 är det två provserier som har lagrats i 7 dygn med 4 blandningar vardera, ett som 
beteckans ”7 dygn” och ett annat som betecknas ”7 dygn lagrad”. Båda provserierna har 
tryckprovats 7 dygn efter gjutning men i ”7 dygn lagrad” har cement, slagg och gips har 
blandats ihop och lagrats i en glasburk i 8 dygn innan gjutning. Vanligtsvis lagrades cement, 
slagg och gips tillsammans i ca 1 dygn innan de blandades med vatten i förberedelssyfte för 
att underlätta gjutning med flera satser samma dag. 

 
Fig. 26 - Tryckhållfasthet hos bruksprover med vbt 0.5, 70 % SH cement, 30 % slagg med varierande tillsats av sulfat och 
antal dygn lagrade innan provtryckningstillfället. De svarta linjerna är trendlinjer av resultatet. 
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Fig. 27 - Tryckhållfasthet hos bruksprover med vbt 0.5, 70 % SH cement, 30 % kalcinerad lera med varierande tillsats av 
sulfat och antal dygn lagrade innan provtryckningstillfället. De svarta linjerna är trendlinjer av resultatet. 

 
Fig. 28 - Tryckhållfasthet hos bruksprover med vbt 0.5, 70 % SH cement, 30 % flygaska med varierande tillsats av sulfat och 
antal dygn lagrade innan provtryckningstillfället. De svarta linjerna är trendlinjer av resultatet. 
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5.2 Värmeutveckling 
Kalorimetri har utförts på en sats av varje sulfathalt och resultat har plockats ut efter 1, 3, 7 
och 14 dygn. 
5.2.1 Total värmeutveckling.  
Den totala värmeutvecklingen är den intergrerade summan av värmeeffekten per gram 
provkropp över tid. I Fig. 29 visas den totala värmeutvecklingen (bild till höger) som 
intergralen av värmeeffekten (bild till vänster) per gram provkropp under 7 dygn (168 
timmar) för ett bruksprov med flygaska och 1.5 % tillsatt mängd sulfat. Den totala 
värmeutveckligen har undersökts vid 1, 3, 7, eller 14 dygn efter gjutning för att undersöka hur 
mycket mer värme som har producerats totalt samt hur det ökar som en funktion av tiden. 

 
Fig. 29 – Total värmeutveckling hos bruksprover med vbt 0.5, 70 % SH cement, 30 % flygaska med 1.5 % tillsatt sulfat 
under 7 dygn. 
Resultat för totala värmeutvecklingen presenteras för bruksprover med vbt 0.5. De svarta 
linjerna är trendlinjer av resultatet. Resultatet från mätning av total värmeutveckling på 
bruksprover med slagg, kalcinerad lera och flygaska visas i Fig. 30, Fig. 31 samt Fig. 32 
Resultat har plockats ut efter 1, 3, 7 eller 14 dygn efter blandning beroende på vilket 
tillsatsmaterial som har undersökts.  
Det saknas resultat för flygaskan på 7 dygn för prover med de lägre sulfathalterna 0 % och 
0.5 % tillsatt sulfat. Detta på grund av ett strömavbrott och mätningen avbröts innan avslutad 
analys. Flertalet resultat från den totala värmeutveckligen följer ett mönster som inte är linjärt 
eller följer en fin båge, men anledningen till detta är osäkert.  
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Fig. 30 - Total värmeutveckling hos bruksprover med vbt 0.5, 70 % SH cement, 30 % slagg med varierande tillsats av sulfat 
och dygn efter gjutning. De svarta linjerna är trendlinjer av resultatet. 

 
Fig. 31- Total värmeutveckling hos bruksprover med vbt 0.5, 70 % SH cement, 30 % kalcinerad lera med varierande tillsats 
av sulfat och dygn efter gjutning. De svarta linjerna är trendlinjer av resultatet. 
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Fig. 32 - Total värmeutveckling hos bruksprover med vbt 0.5, 70 % SH cement, 30 % flygaska med varierande tillsats av 
sulfat och dygn efter gjutning. De svarta linjerna är trendlinjer av resultatet. 
5.2.2 Värmeutvecklingskurvor 
Resultat för utseendet på värmeutvecklingskurvor presenteras för bruksprover med vbt 0.5. 
Resultatet för utseendet på värmeutvecklingskurvor för bruksprover med slagg, kalcinerad 
lera och flygaska visas i Fig. 33, Fig. 34 samt Fig. 35. I Fig. 36 presenteras ett referensprov 
med endast SH-cement och ingen eller låg tillsats av sulfat.  
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Fig. 33 -  Värmeutvecklingskurvor för bruksprover med vbt 0.5, 70 % SH cement, 30 %  slagg och varierande tillsats av 
sulfat. 

 
Fig. 34 - Värmeutvecklingskurvor för bruksprover med vbt 0.5, 70 % SH cement, 30 %  kalcinerad lera och varierande 
tillsats av sulfat. 

Vä
rm

eef
fek

t / m
W/

g pro
v

5 10 15 20 25 30 35
Tid /h

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4
Lera

Lera 0%
Lera 0.25%
Lera 0.5%
Lera 0.75%
Lera 1%
Lera 1.25%
Lera 1.5%
Lera 1.75%



42 
 

 
Fig. 35 - Värmeutvecklingskurvor för bruksprover med vbt 0.5, 70 % SH cement, 30 %  flygaska och varierande tillsats av 
sulfat. 

 
Fig. 36 - Värmeutvecklingskurvor för bruksprover med vct 0.5, rent SH-cement och varierande tillsats av sulfat. 
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5.3 Bindetid 
Resultat för bindetid presenteras för cementpastaprover med vbt 0.4. De svarta linjerna är 
trendlinjer av resultatet. Resultaten är manuellt avlästa och bindetiden avrundas till hela fem 
minuter. 
Resultatet från mätning av bindetid på cementpastaprover med flygaska, slagg eller 
kalcinerad lera visas i Fig. 37. 

 
Fig. 37 - Bindetid hos cementpastaprover med vbt 0.4, 70 % SH cement, 30 %  tillsatsmaterial av flygaska, slagg eller 
kalcinerad lera och  med varierande tillsats av sulfat. De svarta linjerna är trendlinjer av resultatet. 
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6 Diskussion 
Syftet med projektet var att försöka hitta ett sulfatoptimum för varje cement-tillsatsmaterials-
kombination och att undersöka hur en ökad mängd tillsatt sulfat påverkar hållfasthet, bindetid 
och värmeutveckling samt att undersöka ifall det finns någon korrelation mellan resultaten 
från värmeutveckling och tryckhållfasthet. 
Experimenten har skett så nära standard som möjligt för de olika metoderna och försöken är 
möjliga att repetera även i andra laboratorium. Alla försök har endast utförts en gång och utan 
repetition vilket gör de enstaka resultaten mindre tillförlitliga och det är därför som ett större 
fokus läggs på att undersöka generella tendenser än t.ex. exakt vilken hållfasthet ett prov får. 
6.1 Tryckhållfasthet 
Spridningen på resultatet är relativt stor och det kan vara till följd av att 
provtryckningsmaskinen var större än vad den behöver vara och inte avsedd för små prismor. 
En annan orsak kan vara variationer i lufthalt mellan proven. Som riktlinje vad 
tryckhållfastheten för ett SH-cement brukar vara så får tryckhållfastheten för det SH-cement 
från Skövde som har använts variera med 33 ± 3 MPa för 1-dygnshållfasthet och 55 ± 4 MPa 
enligt det produktdatablad i Bilaga 1. De tillsatsmaterial som har undersökts verkar att ha en 
långsammare hållfasthetstillväxt än ett SH-cement, vilket var väntat [8] [3]. 
6.1.1 Slagg  
Som syns i Fig. 26 verkar den tidiga tryckhållfastheten minska med en ökad mängd tillsatt 
sulfat. Detta betyder att blandcementet med slagg som undersökts redan var sulfatoptimerat 
med avseende på tryckhållfasthet och att inget extra sulfat behöver tillsättas. 
Värt att notera är att 7-dygnshållfastheten hoss blandcementet med slagg är lägre ifall slagg 
har lagrats tillsammans med cementet en längre period (8 dagar). Slaggen har påverkats 
negativt av cementet när de lagras tillsammans. Det kan bero på ett mätfel, fel vid 
blandningen eller att slaggen har reagerat med cementetet eller gipsen. Detta är intressant att 
göra en fortsatt studie på ifall olika tillsatsmaterial påverkas av att lagras tillsammans med 
cement. 
6.1.2 Kalcinerad lera 
I Fig. 27 kan det ses att vid bruksprover som har lagrats i 1 dygn verkar tryckhållfastheten 
minska med en ökad mängd tillsatt sulfat förutom vid 0.5 % tillsatt sulfat. Vid bruksprover 
som har lagrats i 3 dygn finns det indikationer på att en liten mängd tillsatt sulfat ökar 
hållfastheten. Utifrån resultatet kan det antas att en liten mängd tillsatt sulfat på 1 % förbättra 
tryckhållfastheten vid 3 dygn men att den försämrar 1 dygnshållfastheten på det testade 
bindemedlet. 
6.1.3 Flygaska 
Resultatet från Fig. 28 visar att den tidiga tryckhållfastheten minskar med en ökad mängd 
tillsatt sulfat, men det är få utförda försök vilket gör det svårt att säga något med säkerhet. En 
ökad mängd tillsatt sulfat verkar inte ha någon positiv effekt på tryckhållfastheten, vilket 
innebär att det testade bindemedlet med flygaska redan är sulfatoptimerat för tryckhållfasthet 
utan att det behövs tillsättas extra sulfat. 
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6.2 Värmeutveckling 
Flertalet resultat från den totala värmeutveckligen följer ett mönster som inte är linjärt eller 
följer en andragradsfunktion likt sulfatoptimeringarna som utfördes av Lerch 1946 [15]. En 
möjlig anledning är att samma kalorimeter och samma kanaler har använts till samma 
sulfathalter, t.ex. att 1.5 % tillsatt sulfat har alltid mäts på kanal två i I-Cal 2000 och att 
kalorimetern inte är korrekt kalibrerad. En annan möjlig anledning är att det är något fel på 
kalorimetern eller i den programeringskod som använts för att utvärdera datan. 
6.2.1 Slagg  
Som syns i Fig. 30 minskar den totala värmeutvecklingen med ökad tillsatt sulfatmängd och 
resultaten verkar följa ett visst mönster vid 3, 7 och 14 dygn som nämns ovan. I 
värmeeffekurvorna i Fig. 33 ger en tillsats (utöver det som finns i portlandcementet) på 0.25 
% gör att avståndet ökar mellan huvudtoppen och sulfattoppen på värmeeffektkurvorna. Om 
det blir ett avstånd mellan dessa får blandningen en buffertid som tar hänsyn till att det inte är 
lika kontrollerade förhållanden på betongfabrik eller vid platsgjutning som i en kalorimeter. 
Exempelvis löses gips upp snabbare och härdningen påskyndas ifall det är varmare [19]. 
Kurvans utseende liknar även mer den optimala värmeeffektkurvan enligt Fig. 6.  
6.2.2  Kalcinerad lera  
Som visas i Fig. 31 minskar den den totala värmeutveckligen för prover som har lagrats i 1 
dygn, men finns det indikationer på att en liten mängd tillsatt sulfat ökar värmeutveckligen 
för prover som har lagrats i 3 dygn. När värmeeffektskurvorna analyseras syns sulfattoppen 
tydligt som en skarp spik nära huvudtoppen när inget extra sulfat har tillsätts. Det är först när 
1 % sulfat har tillsats som värmeeffektskurvan får det önskade utseendet enligt Fig. 6. 
6.2.3 Flygaska 
Den totala värmeutveckligen verkar minska med en ökad mängd tillsatt sulfat enligt Fig. 32, 
men resultatet från 7 dygn är missvisande då datan från proverna med 0 % och 0.5 % mängd 
tillsat sulfat avbröts innan avslutad analys p.g.a ett strömavbrott. När värmeeffektkurvorna 
analyseras så har flygaskan ett bra utseende utan att någon sulfat behöver tillsättas men 0.5 % 
till gör att avståndet ökar mellan huvudtoppen och sulfattoppen på värmeeffektkurvorna. Om 
det blir ett avstånd mellan dessa får blandningen en buffertid som tar hänsyn till att det inte är 
lika kontrollerade förhållanden på betongfabrik eller vid platsgjutning som i en kalorimeter. 
Exempelvis löses gips upp snabbare och härdningen påskyndas ifall det är varmare [19]. 
Kurvans utseende liknar även mer den optimala värmeeffektkurvan enligt Fig. 6. 
6.2.4 SH-cement 
SH-cementet var ett referensprov och värmeeffektkurvorna för SH-cementet som redan är 
sulfatoptimerat vid fabrik visar att sulfattoppen är i jämhöjd med huvudtoppen när inget extra 
sulfat är tillsatt. En liten mängd extra sulfat till gör att avståndet ökar mellan huvudtoppen 
och sulfattoppen på värmeeffektkurvorna. Om det blir ett avstånd mellan dessa får 
blandningen en buffertid som tar hänsyn till att det inte är lika kontrollerade förhållanden på 
betongfabrik eller vid platsgjutning som i en kalorimeter [19]. Kurvans utseende liknar även 
mer den optimala värmeeffektkurvan enligt Fig. 6. 
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6.3 Bindetid 
Som visas i Fig. 37 verkar en ökad mängd tillsatt sulfat inte ge en större påverkan på 
bindetiden för blandcement med flygaska och slagg, men för kalcinerad lera verkar en ökad 
mängd tillsatt sulfat minska bindetiden. Vilken bindetid som är acceptabel är beroende på vad 
beställaren önskar, så den kortaste eller längsta bindetiden behöver inte vara bättre än en tid 
som är mellan dessa två. 
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7 Slutsats 
7.1 Granulerad masugnsslagg  

- Det blandcement med 30 % slagg och 70 % SH-cement behöver inte mer sulfat i 
tryckhållfasthetssyfte men det kan rekomenderas en liten tillsats på 0.25 % ifall 
värmeeffektskurvorna undersöks för att ge blandningen en buffertid att hantera t.ex. 
temperaturändringar som påverkar sulfatets löslighet. 

7.2 Kalcinerad lera  
- Det blandcement med 30 % kalcinerad leran och 70 % SH-cement kan i vissa fall 

behöva mer sulfat i tryckhållfasthetssyfte då bruksprover som har lagrats i 3 dygn har 
indikationer på att en liten mängd tillsatt sulfat ökar hållfastheten, men för prover som 
har lagrats i 1 dygn verkar tryckhållfastheten minska med en ökad mängd tillsatt 
sulfat.  

- Kalcinerad lera behöver mer sulfat för att få den "optimala" sulfattoppen enligt 
värmeeffektskurvorna 

- Det finns en större mängd reaktiva aluminiumföreningar i leran än i flygaskan och 
slaggen. Kan tillsättas 1 % mer tillsatt sulfat för att balansera de reaktiva 
aluminiumföreningar. 

7.3 Flygaska 
- Det blandcement med 30 % flygaska och 70 % SH-cement behöver inte mer sulfat i 

tryckhållfasthetssyfte men det kan rekomenderas en liten tillsats på 0,5 % ifall 
värmeeffektskurvorna undersöks för att öka avståndet mellan huvudtoppen och 
sulfattoppen. Avståndet ger blandningen en buffertid att hantera t.ex. 
temperaturändringar som påverkar sulfatets löslighet när blandningen används under 
mindre kontrollerade förhållanden än i en kalorimeter. 

7.4 Allmänna slutsatser 
- Mätningarna visar på att det generellt inte behöver tillsättas mer sulfat för de 

blandningar som har undersökts, men att en liten mängd sulfat kan tillsättas för öka 
avståndet mellan huvudtoppen och sulfattoppen på värmeeffektkurvorna. För det 
blandcement med kalcinerad leran kan tryckhållfasthet och totala värmeutveckling 
kan förbättras i vissa fall med en ökad mängd tillsatt sulfat. 

- Mätningarna hade vissa brister då tryckprovningarna hade en relativt stor spridning på 
resultatet och den totala värmeutvecklingens resultat följer ett ologiskt mönster som 
troligtsvist beror på fel i kalibreringen. 

- Resultatet från projektet ska ses som tendenser för de tillsatsmaterial som undersökts 
och det krävs mer forskning om sulfatoptimering och olika tillsatsmaterial för att få 
ökad förståelse. 

- Det blev stor spridning på resultatet från tryckhållfasthetprovningarna och detta är 
troligtsvis beroende på att en stor provtryckningsmaskin användes. 

- Det finns en korrelation i resultaten av tryckprovningarna och totala 
värmeutveckligen. De visar på likande resultat, att flygaska och slagg blandningarna 
ej behöver mer sulfat, och en indikation på att blandningen med den kalcinerade leran 
kan behöva ytterligare sulfattillsats. Det blev ännu tydligare att blandningen med leran 
kan behöva en extra mängd sulfat när värmeeffektskurvorna studerades. 
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-  Sulfattoppen vandrar till höger längs med värmeeffektkurvan med mer tillsatt sulfat 
och att det optimala utseendet på en värmeutvecklignskurva enligt Fig. 6 verkar 
stämma överens med hög total värmeutveckling och hög tryckhållfasthet 

- Huvudtoppens läge påverkas inte av mer tillsatt sulfat utan det är endast sulfattoppen 
som vandrar till höger längs med värmeeffektkurvan. 

- Påverkan av en ökad mängd tillsatt sulfat beror på vilket tillsatsmaterial som använts. 
Detta beror antagligen på mängden reaktiva aluminiumföreningar som finns i 
blandningen [19]. 
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8 Förslag till framtida studier 
- Undersöka hur andra tillsatsmaterial än de tre som studerats behöver mer sulfat. 
- Undersöka ifall det är det skillnad när tillsatsmaterial lagras tillsammans en längre 

period innan gjutningen eller om de blandas direkt vid gjutning. Detta är intressant för 
cement och betongtillverkare för hantering och lagring av cement. 

- Undersöka hur en sulfatoptimering påverkas om ett lägre vct används. 
- Undersöka andra cementsorter än SH-cement, som tex anläggningscement, 

husbyggnadscement, eller belitcement. 
- Undersöka olika halter av tillsatsmaterial inte bara 30 % utan mer anpassa till vad som 

används ute i branschen. 
- Undersöka kombinationer av olika tillsatsmaterial i samma blanding. 
- Undersöka effekten av  tex flytmedel, vattenreducerande och luftporbildande 

tillsatsmedel som är de tre vanligaste i Sverige. 
- Undersöka längre tider än 14 dygn,tex 28 dygn eller mer då olika dygnshållfastheter 

kan ha olika sulfatoptimum. 
- Undersöka andra temperaturer än 20 grader, både lägre och högre temeperaturer 

påverkar lösligheten av sulfaten och hur snabbt cement härdar. 
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Bilagor  
 
Bilaga 1 Samansättning av material 
Sammansättningen hos de olika materialen presenteras i bilaga 1. Sammansättningen för den 
granulerade masugnsslaggen av typ Bremen från Thomas Betong och SH-cementet från 
Cementas fabrik i Skövde presenteras i produktdatablad och flygaska, kalcinerad lera och 
SH-cement presenteras som provresultat från en sammansättningsanalys som är gjord på de 
använda materialen genom Cementa. SH-cementet har beteckningen SH, den kalcinerade 
leran har beteckningen L och flygaskan har beteckningen F i provresultaten.  
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* ej ackrediterad analys

2016-04-21

* SLUT PÅ RAPPORTEN *

Mätosäkerhet enligt "SWEDAC:s policy för mätosäkerhet vid kalibrering och provning", SWEDAC DOC 04:05.  Den angivna 
mätosäkerheten är beräknad med täckningsfaktor 2, vilket ger konfidensnivå på ca 95%. Mätosäkerheten anges som (%) relativ eller 
absolut(abs%) eller i övrigt gällande enhet t.ex. Mpa, mg/kg.

Analys Metod Resultat KommentarMätosäkerhet
Leco Apparatur

Gl.f 950°C ER 9213 :2005 1,14 % På torrt prov0,18 %
XRF - Wroxi Övriga material

CaO ER 9214 0,103 % 0,174 %abs
SiO2 ER 9214 54,6 % 0,142 %abs
Al2O3 ER 9214 27,4 % 0,264 %abs
Fe2O3 ER 9214 3,14 % 0,174 %abs
MgO ER 9214 0,355 % 0,160 %abs
K2O ER 9214 3,52 % 0,155 %abs

LECO instrument CS 230
* SO3 ER 9212 <0,01 % 3 %
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PRODUKTDATABLAD 
Reviderad 2014-01-16/OE.  
Gällande version kan laddas ner från www.thomasconcretegroup.com/thomascement   
Slagg Bremen 
Mald granulerad masugnsslagg för användning i betong och bruk 
 
Typ och ursprung 
Slagg Bremen är ett mineraliskt tillsatsmaterial (typ II) med latent hydrauliska 
egenskaper, för användning som bindemedel i betong och bruk. Enligt 
standarden SS-EN 15167
Bremen kommer från järntillverkning i Tyskland där den flytande slaggen 
avskiljs, kyls snabbt (granuleras), torkas och mals till lämplig finhalt. Slagg 
Bremen är ett kvalitetssäkrat och CE-märkt tillsatsmaterial som uppfyller 
kraven i SS-EN 15167 1 och 2. 
 
Egenskaper 
Som ett bindemedel har slagg effektivitetsfaktorn k=0,6 men en högre faktor 
(k=0,8) kan tillämpas med aktuellt cement om kraven uppfylls enligt SS 
137003 och SS EN 15167 1. Slagg Bremen är godkänd för k=0,8 med följande cement:  

 Cemex Standard Broceni CEM I 52,5 N 
 Bygg Slite och Skövde, CEM II/A-LL 42,5 R 
 Cemex Komposit, CEM ll/A-M(S-LL) 52,5 N 
 Bascement CEM II/A-V 52,5 N 

Godkännandebevis kan laddas ner på www.thomasconcretegroup.com/thomascement. För övriga 
cement gäller k=0,6. 
 
Användningen av Slagg Bremen som ett tillsatsmaterial/bindemedel erbjuder följande möjligheter:  

 Minskad cementmängd (minskad CO2 belastning) 
 Förbättrad pump- och arbetbarhet samt minskat vattenbehov 
 Minskad värmeutveckling och risk för temperatursprickor vid massiva konstruktioner 
 Ökad beständighet (ökad sulfatbeständighet, ökat motstånd mot alkalikiselreaktioner, syra och 

kemiska angrepp, samt minskad inträngning och ökad bindning av klorider) 
 Ljusare betong och högre ytfinish 

Största mängd slagg som får tillsättas för respektive exponeringsklass och cementtyp redovisas i SS -
137003. 
 
Hantering 
GGBS kan vid kontakt verka irriterande på hud, andningsorgan och ögon, och kan vara skadligt att 
förtära. GGBS motsvarar cements egenskaper varför transport och förvaring bör ske på motsvarande 
sätt. För fullständig information se Säkerhetsdatablad. 
 
Fysikalisk data 

Egenskap Riktvärde Variation Enhet Krav enligt SS-EN 15167-1 Standard 
Specifik yta (Blaine) 420  ±20 m2/kg  SS-EN 196-6 
Kompaktdensitet 2900  ±50 kg/m3 - SS-EN 196-6 
Skrymdensitet 1150 ±200 kg/m3 -  
Aktivitetsindex* 7/28/91d   % - SS-EN 15167-1 
Bindetid*   -  SS-EN 196-3 

* Standard bruk med 50% OPC (Cem I 42,5) och 50% GGBS, relativt 100% OPC. 
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Kemisk data 
Egenskap Riktvärde Variation Enhet Krav Standard 
Kalcium (CaO) 40 ±5 vikt-% -  
Kisel (SiO2)  35 ±5 vikt-% -  
Aluminium (Al2O3) 12 ±3 vikt-% -  
Magnesium (MgO) 7 ±3 vikt-%  SS-EN 196-2 
Titan (TiO2)   vikt-%   
Mangan (Mn2O3)   vikt-%   
Sulfat (SO3)   vikt-%  SS-EN 196-2 
Klorid (Cl-)   vikt-%  SS-EN 196-2 
Alkalitet (Na2Oeq)   vikt-% - SS-EN 196-2 
Glödförlust   vikt-%  SS-EN 196-2 
Glashalt   %   

 
Vid enstaka tillfällen kan värdena avvika från angivna gränser och spann. Om så sker utfärdas larm till berörda.  
 Thomas Cement AB 
Box 5162, 402 26  Göteborg, 0104-50 50 00, www.thomasconcretegroup.com/thomascement  





              *Measured on standard mortar


