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Projektmål
 Skapa en kunskapsbas av resultat från tidigare 

krossballaststudier
 Föreslå enkla provningsmetoder som beskriver 

ballasten inverkan på betong
 Ta fram råd för betong- och ballasttillverkare om vilka 

ballastegenskaper som har störst betydelse för 
betongens klimatpåverkan och gjutbarhet

 Ta fram en lättanvänd modell för 
betongproportionering

Vinnovaprojektet påbörjades i november 2015 och 
avslutas i augusti 2017



Betongens sammansättning

Pasta-fasen
(cement, vatten, tillsatsmaterial,  
tillsatsmedel, luft)       

Ballast-fasen (60-70 %-volym)
(0-2, 0-4, 0-8, 4-8, 8-16, 16-25)      

< 8 mm

> 8 mm

Ballastkvalitén har stor inverkan på betongreceptet. Framförallt 
kvaliteten på grusmaterialet.

Ökad pastafasvolym innebär ökad kostnad och ökad 
miljöpåverkan



Ballast
 Naturballast

- Naturgrus 0-8 mm
- Singel 8-16 mm
- Singel 16-32 mm

 Krossballast
- Krossgrus 0-2 mm
- Krossgrus 0-4 mm
- Krossgrus 0-8 mm
- Makadam 2-5 mm
- Makadam 4-8 mm
- Makadam 8-16 mm
- Makadam 16-32 mm

Singel 8-16

Makadam 8-16



Ballast
 Krossgrus vs Naturgrus

- Högre andel finmaterial
- Större flisighet
- Ökad risk för glimmer

Större 
vattenbehov



Produktion av krossgrus
 Konkrossning

- Stor flisighet, ojämn partikelstorleksfördelning
 VSI krossning (kubisering)

- minskar flisighet men ger mer filler
 Siktning

- Vindsiktning kräver torra material
- Våtsiktning är temperaturkänsligt



Viktiga ballastegenskaper för 
betongproportionering
 Densitet

- Påverkar betongvolymen
 Vattenabsorption

- Ger extra blandningsvatten
 Siktkurvans form

- Påverkar stabiliteten 
 Kornforn

- Påverkar rörligheten
 Vattenbehov

- Avgör pastavolymen



Siktning
 Våtsiktning rekommenderas



Siktkurvans form 
 Konkrossning
 VSI krossning (kubisering)



Siktkurvans form

VSI-krossning Konkrossning

 Har störst betydelse i betong med låg 
hållfasthet, dvs högt vct (låg cementhalt)



Kornform
 Lämpliga enkla metoder

- Snäva fraktioner (0,25-0,5 mm, 1-2 mm, 8-11,2 mm)
- Lös packing
- Flödestid (enbart < 2 mm)



Vattenbehov
 Bruksmetod för att utvärdera grusets vattenbehov

- Cement, vatten, grus 0-4 mm
- vct 0,58
- 60% pastavolym och 40% ballastvolym
- Utflyt med Hägermannkon

Krossgrus – 100 mm Naturgrus – 210 mm



Betongresultat – inverkan av vattenbehov

vct 0,40; 320L:    410 kg cement; 164 liter vatten
vct 0,40; 440L:    570 kg cement; 228 liter vatten       



Utvärdering av betonggrus
 Utvärdering av betonggrus från 15 olika 

betongfabriker i Sverige 
- 9 st Naturgrus 0-8 mm
- 6 st Krossgrus 0-4 mm

 Provningsupplägg
- Våtsiktning
- Flödestid
- Bruksförsök (vattenbehov)
- Betongförsök (vct 0,40)



Utvärdering av betonggrus



Utvärdering av betonggrus



Utvärdering av betonggrus



Utvärdering av betonggrus



Utvärdering av betonggrus



Förädling av krossballast
 Utvärdering av olika processåtgärder via 

betongförsök.
 VSI + Vindsikt i Jehanders täkt i Enhörna



Förädling av krossballast
 0-16 mm feed från 5 olika bergtäkter

 Fyra 0-4 fraktioner testas i betong
- Feed (konkrossad)
- VSI (Hög fillerhalt 10-13%)
- VSI + Vindsikt (Medium fillerhalt 5-8%)
- VSI + Vindsikt (Låg fillerhalt 3-5%)

 Tre betongkvaliteter testas i lab
C25/30 vct 0,60 330 kg Bascement
C54/65 vct 0,34 500 kg Bascement
C35/45 vct 0,45 luft 410 kg Anl cement



Förädling av krossballast
 Resultat från en av bergtäkterna



Förädling av krossballast
 Resultat från alla bergtäkterna



Förädling av krossballast
 För låg fillerhalt i krossgrus kan ge dålig betong 

vct 0,60 300 kg cement

7,9 % Filler 5,4% Filler 2,7% Filler



Slutsatser
 Vid bedömning av krossgrus för betongtillverkning 

bör följande bedömas
- kornkurva
- kornform
- vattenbehov

 Vattenbehovsmetoden kan även användas vid 
fortlöpande kvalitetskontroll

 Krossgrus kan förbättras men kostnaden måste vägas 
mot förbättringspotentialen

 Undvik låga fillerhalter < 3% i krossgrus
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