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Varför ger krossballast problem

Virtuell packning.
Vid vanlig proportionering skall ballasten vara väl packad men 

varje partikel behöver en fluid fas bestående av cementbruk 

och mindre partiklar att röra sig i

En flakig partikel behöver mera utrymme att rör sig i. Därför krävs mera 

pasta/finmaterial. Proportioneringsystemet måste därför kunna ta hänsyn 

partikelformen i varje fraktion.  

Fluid fas att röra sig i

Partikel

Krossat berg har mera kantiga och flakiga partiklar än naturballast. 

En färsk betong är en partikelslurry där alla partiklar inklusive cement 

rör sig mot varandra i vatten.

Upp till  70 % av betongmassan består av ballast

De större partiklarna ”rullar” på de mindre. För att massan skall 

kunna röra sig så behöver mera kantiga/flakiga partiklar större 

rörelsevolym. 

Om alla partiklar är flakiga så medför detta att man måste öka 

mängden vatten och cement.  



Råvarukrav optimal betongballast

Det finns många typar av betong och cementbaserade produkter för 

olika ändamål.

Hur ballasten fungerar beror på en kombination av kornkurva och 

kornform

Kornen i alla fraktioner skall vara så runda eller kubiska som möjligt.

De enskilda partiklarna skall vara kompakta och inerta så de inte 

interagerar med cementet under tillstyvnadsprocessen   

Polerad betongkub Tunnslip Svepelektronmikroskop
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Största problemet är glimmer

Granitiska bergarter som vanligtvis används 

som ballast i Sverige innehåller glimmer, som 

är en familj av flakiga mineral. När bergarten 

krosssas ner till de enskilda glimmerkornets 

storlek så frigörs flaken och ställer till med 

problem för arbetbarheten. 
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Tester och krav 
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Gränskurva A (kross)

Gränskurva C (kross)

1. Definierad kornkurva SS-EN 933-1 obligatorisk

2. Lös Packning SS-EN 1097-3 Informativ

3. Flisighetsindex SS-EN  SS-EN 933-3 Ner till ca 1 mm

4. Flödestid genom tratt SS-EN 933-6 Informativ

5. Sandekvivalent SS-EN 933-8 Finmaterialhalt

6. Vattenabsorbtion SS-EN 1097-6 Beständighet-Frost 

7. Metylenblåtest SS-EN 933-9 Beständighet-Leror

8. Korndensitet SS-EN 1097-6 Obligatorisk

9. Alkalisilikareaktivitet Nationell test Informativ

Många av testerna (6, 7, 8 och 9) är relaterade till 

beständighet och miljö)

För proportionering behöver man kornkurva (1) och 

någon som ger  kornform (2, 3 eller 4).  



Övriga rekommenderade tester. 

För framför allt finmaterialet och krossat berg 

täcker inte SS-EN allt. 

Därför rekommenderas att man gör en mera 

ingående initialtestning och med 

utgångspunkt från denna gör ett specifikt 

testprogram

1. BET yta-avslöjar leror och olämpliga partiklar

2. Lasersikt-avslöjar finpartikelfördelning

3. Brukstester-avslöjar om det finns olämpliga 

komponenter



En viktig aspekt för krossgrusets lämplighet är 

partikelformen ofta länkat till glimmer halten

Glimmer i fraktioner över ca 0,25 mm kan 

räknas i stereomikroskop

Glimmer i finare fraktioner i tunnslip (0,5 -0,063 

mm) och i de finaste i SEM ( <0,063 mm).

Det finns flera metoder se Mia Tossavainen.

Som standard rekommenderas halter lägre än 

5-10 volym % i 0,125-0,250 mm fraktionen.   



Förbättring

En krossprodukt skall ha rätt kornkurva och en 

rund/kubisk kronform. 

Som steg 1 gäller det att krossa en lämplig 

bergart och krossmetodik

Vad gör man om man inte finner en lämplig 

bergart


