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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

Vinnovaprojektet påbörjades i november 2015 och 
avslutas i januari 2018



Kunskapsbas
 Tidigare krossballaststudier 2003-2014

- MinBas I och II
- STEM
- Vinnova
- COIN (Norge)

 Slutsatser
- Med rätt produktionsprocess går det att tillverka 
krossgrus för att ersätta naturgrus.

- Kornkurva, kornform och vattenbehov för 
krossgruset behövs för betongproportionering.



Lämpliga provningsmetoder för 
betonggrus
 Densitet, vattenabsorption och fuktkvot

- Ger korrekt betongrecept
 Våtsiktning

- Ger korrekt kornkurva
 Flödestid eller lös packning

- Bedömer kornformen
 Brukstest

- Bedömer vattenbehovet

Ingen enskild metod kan avgöra ett grusmaterials 
lämplighet för betongtillverkning.



Siktning
 Våtsiktning får med allt filler



Siktkurvans betydelse 
 Konkrossning
 VSI krossning (kubisering)

Presentatör
Presentationsanteckningar
Jämnare md kubisering (mer filler)Konkross ger mer grovmaterial



Siktkurvans betydelse för stabiliteten

VSI-krossning Konkrossning

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

Konkrossning ger ofta för hög andel partiklar > 1 mm

Presentatör
Presentationsanteckningar
Konkross betong med dålig sammanhållningGäller inte med betonger över 450kg cement



Siktkurvans betydelse för stabiliteten
 För låg fillerhalt i krossgrus kan ge dålig betong 

vct 0,60 300 kg cement

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

Presentatör
Presentationsanteckningar
För lite filer ger också problem  Cementhalten den som avgörLägre cementhalt kräver mer filler för att ge bra sammanhållningGäller att hitta en bra balans



Flödestid – bedömning av kornform
 Snäva fraktioner < 2 mm

- 0,25-0,5 mm
- 0,5-1 mm
- 1-2 mm

Presentatör
Presentationsanteckningar
Ersättare till SpaltsiktFlödestid som bedömning av kornform



Lös packning – bedömning av kornform
 Snäva fraktioner

- 0,25-0,5 mm
- 0,5-1 mm
- 1-2 mm
- 4-5,6 mm
- 11,2-16 mm

Presentatör
Presentationsanteckningar
Viktigt jobba med snäva fraktioner



Flödestid vs Lös packning
 0,25 – 0,5 mm

(Åkerlund 2017)

Presentatör
Presentationsanteckningar
Båda metoderna korrelerar fint med varandra !Alexander Åkerlund , exjobbare inom ramen för projektet Alto universitetet i Helsingfors



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

Dåligt krossgrus – 100 mm Naturgrus – 210 mm

Presentatör
Presentationsanteckningar
Ytterligheter



Utvärdering av betonggrus

Presentatör
Presentationsanteckningar
Lågt värde glimmer



Utvärdering av betonggrus

Presentatör
Presentationsanteckningar
Man vill ha samma konsistens och mäter hur mycket mer flyttillsats som behövsVattenbehovstestet



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


	Betongproportionering med krossballast� �MinBaS-dagen  2017-12-14
	Projektmål
	Kunskapsbas
	Lämpliga provningsmetoder för betonggrus
	Siktning
	Siktkurvans betydelse 
	Siktkurvans betydelse för stabiliteten
	Siktkurvans betydelse för stabiliteten
	Flödestid – bedömning av kornform
	Lös packning – bedömning av kornform
	Flödestid vs Lös packning
	 Brukstest - Vattenbehov
	Utvärdering av betonggrus�
	Utvärdering av betonggrus�
	Slutsatser

