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Sammanfattning 
 
Sex olika krossgrus och ett naturgrus har studerats med avseende på betongs 
frostbeständighet. Det visar sig att det är fullt möjligt att producera frostbeständig betong med 
fin ballast från krossat berg. Samma regler för att nå frostbeständighet i betong med krossad 
fin ballast med tillsats av luftporbildare som för betong med naturgrus gäller. Uppfylls 
lufthaltskraven bestämda enligt SS-EN 12350-7, Tryckmetod, så blir betongen frostbeständig. 
Den skillnad mellan krossad fin ballast och naturgrus som noterats i denna studie bekräftar 
tidigare erfarenheter att krossad fin ballast har en betydligt högre fillerhalt än naturgrus. Detta 
är troligen också orsaken till att betong med krossad fin ballast har ett betydligt större 
flytmedelsbehov och luftporbildarbehov än betong med naturgrus.  
 
 

Summary 
 
Six different crushed sands and one natural sand have been studied regarding the freeze/thaw 
resistance in salt water. It is indeed possible to produce frost resistant concrete with crushed 
aggregates. If air entraining agents are used so that required air content is reached the concrete 
is very durable. As crushed sand does contain higher amounts of filler than does natural sand, 
the addition of super plasticiser and air entraining agents normally has to be increased. 
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1 Inledning 
 
Betong är ett poröst material och kan därför skadas av frysning. Frostbeständigheten kan 
förbättras och säkras genom inblandning av luftporbildande tillsatsmedel. Tekniken att skydda 
betongen mot frysning utvecklades för flera generationer sedan och vi har goda erfarenheter 
med de tillsatsmedel som används i betong med de ballastmaterial som vi hittills använt. 
Eftersom naturgrus är en ändlig resurs och håller på att ta slut i vissa regioner skall fortsatt 
uttag begränsas och alternativ finnas. Det rimliga alternativet till fingrus från rullstensåsarna 
är krossat berg. Betong har länge tillverkats med krossad grov ballast, men erfarenheterna från 
användning av krossat berg som fin ballast är fåtaliga. Vår kunskap om frostbeständighet hos 
betong med krossad finballast behöver byggas upp och redovisat arbete i denna rapport syftar 
till att klarlägga huruvida beständigheten kan utgöra ett problem vid övergången från 
naturgrus till krossad finballast. 
 
2 Frostbeständighet – lite teori 
 
Hårdnad betong har en total porositet mellan 10 och 20 volymprocent. Porerna utgörs av en 
blandning av mycket små porer, gelporer, kapillärporer samt större porer, bearbetningsporer 
som kan ha diametrar på flera mm upp till cm. Betong består av cirka 65-70 % ballast och 30-
35% cementpasta. Det är i cementpastan och i zonen mellan pasta och ballast som porerna 
finns. Porväggarna har olika antal lager av vattenmolekyler beroende på hur stor den relativa 
luftfuktigheten i betongen är. Betong utomhus antas med tiden få en relativ luftfuktighet som 
ligger i nivå med årsgenomsnittet för utomhusluften, i Sverige någonstans kring 70 %. Vid låg 
relativ luftfuktighet, mindre än 10 % fäster redan ett lager vattenmolekyler på alla porytor och 
med stigande relativ luftfuktighet ökar antalet lager av vattenmolekyler. Gelporerna är så små 
att de alltid är helt vattenfyllda, men kapillärporerna och de större porerna har vatten endast 
utmed väggarna. I kapillärporerna transporteras vatten vid uppfuktning respektive uttorkning. 
Bearbetningsporerna innehåller alltid luft och det vatten som finns sitter endast utmed väggen. 
När vatten fryser till is sker detta under en volymökning på 9 %. Det vatten som finns i 
gelporerna anses vara hårt bundet och påverkas inte så mycket av en frysning, men det gör 
däremot vattnet i kapillärporerna och bearbetningsporerna. I kapillärporerna kan den 
expansion som äger rum vid frysning inte härbergeras, utan denna expansion leder till inre 
sprickbildning. Det vatten som finns i bearbetningsporerna kan expandera fritt inåt poren 
eftersom luften lätt komprimeras och därmed erbjuder utrymme för expansionen.  
 
Betong i miljöer där det finns tillgång till klorider, t ex i havsvatten eller där man 
halkbekämpar ytan med salter, ökar frysangreppen på betongen. Orsaken är att kloridjonerna 
sänker vattnets fryspunkt så att vatten kan transporteras i kapillärporerna trots att 
temperaturen ligger flera grader under vattnets fryspunkt och då kan islinser som bildats 
fortsätta att växa och öka det inre trycket i betongen. 
 
Metoden att skydda betongen mot frostsprängning är att blanda in små luftporer i 
cementpastan. De skall ligga tillräckligt nära varandra så att vatten kan hinna pressas in i 
poren innan det fryser. Avståndet mellan dessa små porer skall ligga strax under 0,2 mm ifall 
betongen befinner sig i kloridhaltig omgivning, annars mellan 0,22 och 0,25 mm. 
 
De små luftporerna bildas genom inblandning av speciella tillsatsmedel, luftporbildare. De 
skall generera ett stort antal små porer med rätt inbördes avstånd. Mediet de verkar i är 
cementpastan. Cementpastan utgörs av ungefär 125 liter cement och 180 liter vatten. I pastan 
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finns även fillerpartiklar < 0,063 mm som kommer från ballasten. I naturgrus uppgår andelen 
filler till mindre än 1 procent, dvs 4 – 5 liter. Av partiklarna i matrisfasen där luftporsystemet 
skall byggas upp är således cementpartiklarna i stor majoritet. I krossat berg ser emellertid 
kornkurvan annorlunda ut, halten filler är ofta betydligt högre. Det är inte ovanligt med 5-10 
gånger högre fillerhalt och då förändras matrisfasen så att andelen filler från ballasten kan 
uppgå till upp till närmare hälften av volymandelen cement. Detta kan påverka 
luftporbildarnas verkningssätt. 
 
3 Undersökta material – materialkarakteristik 
 
I tabell 1 och 2 redovisas materialegenskaper hos undersökt fin ballast. 
 
Tabell 1: Redovisning av fillerhalter, andel fältspat och glimmer i fraktionen 0,125-0,25 mm.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 2: Specifika ytan hos fraktionen <0,25 mm samt korndensiteten. 
 
Finballast Specifik yta m2 Korndensitet kg/m3 

K41-1 1200 2820 
K4 2500 2670 
K57 1600 2750 
K56 900 2720 
N 5 2200 2690 
K59 1700 2664 

K40-1 1250 2780 
 
 
Den specifika ytan är mycket hög hos naturgruset om man betänker att bidraget till ytan i 
första hand kommer från partiklar < 0,063 mm. Det innebär att naturgruset har ler- och 
siltpartiklar, medan krossballasten troligen har färre mycket fina partiklar. 
 
I tabell 3 redovisas resultaten från en uppsiktning av fin ballasten. Resultatet redovisas även i 
Figur 1. 
 
 
 
 
 
 

Finballast 
andel < 
0,063 mm 

andel < 
0,125 mm 

Andel fältspat % 
0,125-0,25 mm 

Andel glimmer % 
0,125-0,25 mm 

K41-1 7,1 12,7 40 13 

K4 6,5 12,9 32 24 

K57 5 11,1 35 20 

K56 6 11 36 20 

N 5 1 6 55 3 

K59 7,1 12,6 59 6 

K40-1 6 10,7 36 10 
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Tabell 3: Passerande mängder på siktserien 
 
Sikt mm N 5 K 40-1 K 59 K 56 K 41-1 K 57 K 4 

8 95 100 100 100 99,2 100 100 
4 83 99,9 99,9 84,3 88,8 99,1 90,2 
2 67 78,7 88,5 59,2 62,1 83,2 67,3 
1 45 52,1 59,6 41,4 42,3 60,9 48,7 

0,5 27 33,4 38,1 28,9 29,2 40,6 34,6 
0,25 12 19,8 23 19,3 20,2 23,2 22,8 
0,125 6 10,7 12,6 11 12,7 11,1 12,9 
0,063 1 6 7,1 6 7,1 5 6,5 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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Figur 1: Kornkurvor för undersökta ballastmaterial, passerande mängder. 
 
Som framgår av Figur 1 och Tabell 3 innehåller krossad fin ballast betydligt mer filler än 
naturgrus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

4 Betongrecept 
 
I tabell 4 redovisas recept för de betonger som tillverkades. Orsaken till att vikten för fin 
ballasten varierar beror på skillnaden i korndensitet. Önskad lufthalt i betongerna var 4% och 
sättmåttet skulle ligga kring 150 mm. 
 
 
Tabell 4 Recept och redovisning av konsistens och lufthalt 
Kg/m3 K 57 K 56 K 4 K 41-1 N 5 K 59 K 40-1 K 40-1 
Anl 400 400 400 400 400 400 400 400 
Vatten 180 180 180 180 180 180 180 180 
8-16 mm 824 824 827 827 832 827 823 823 
4-8 mm 92 92 91 91 0 91 91 91 
0-4 mm 832 824 812 857 902 806 844 843 
Glenium 4,0 1,68 4,0 1,67 0,53 2,67 2,0 2,67 
% av Cem 1,0 0,42 1,0 0,42 0,13 0,67 0,5 0,67 
Microair 0,39 0,40 0,42 0,35 0,107 0,283 0,08 0,37 
% av Cem 0, 1 0, 1 0,11 0,09 0,03 0,07 0,02 0,09 
Densitet 2332 2322 2318 2357 2316 2310 2341 2341 
Färsk luft 4,4 4,8 2,8 4,0 3,9 3,5 3,2 5,5 
 2340 2320 2360 2360 2340 2330  2360 
Sättmått 150 130 150 140 160 150 190 100 
 
En observation man kan göra i Tabell 4 är att flytmedelsdosen skiljer mycket mellan de olika 
satserna. Betong med naturgrus kräver en betydligt lägre flytdos än betonger med krossad fin 
ballast. I provet N 5 krävdes 0,13 % flytmedel av cementvikten för att nå sättmåttet kring 150 
mm, medan två betonger krävde 1 %, alltså 8 gånger så mycket flytmedel. Skillnaden i 
flytmedelsbehov mellan de undersökta krossade fina ballasterna var också stor – upp till 2,5 
gånger. 
 
Det visade sig också vara stora skillnader i behovet av luftporbildare, den varierade mellan 
0,03 och 0,11 – en faktor 4. Betong med fin ballast K 40-1 gavs av misstag en alldeles för låg 
flytmedelsdos – ¼ av den önskade och det resulterade också i en betydligt lägre lufthalt. Fin 
ballast K 4 drog mest luftporbildare av alla undersökta material – men ändå var dosen inte 
tillräckligt hög eftersom lufthalten endast nådde 2,8% mot målvärdet 4%. 
 
 
5 Provning av den färska betongen 
 
Förutom traditionell provning av betongens konsistens med sättmått, lufthalt och densitet 
undersöktes betongerna med hjälp av en Air Void Analyzer, eller AVA-mätare. Betong gjuts i 
en vanlig kub för tryckhållfasthet. Sedan tar man ut ett bruksprov ur kuben med hjälp av ett 
verktyg som visas i den vänstra bilden i figur 2 nedan. Verktyget tar ur 20 cm3 bruk med 
maximal kornstorlek 6 mm. 
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Figur 2: AVA-mätare. Till vänster verktyg för provuttag. Bilden i mitten behållare i vilken 
storleksfördelningen och volymandelar luft bestäms. Bilden till höger – pågående analys. 
 
Resultat från AVA-mätningen redovisas i Tabell 5, som även kompletterats med resultat från 
bestämning av lufthalten hos färsk betong. 
 
Tabell 5: Resultat från AVA-mätningar 

 avståndsfaktor yta lufthalt Lufthalt 
fin ballast mm mm2/mm3 % normalt 

N 5 0,43 17,9 2,7 3,9 
K 41-1 0,39 19,1 2,9 4 

K 4 0,6 14 2,2 2,8 
K 57 0,44 17,4 2,7 4,4 
K 57 0,36 22 2,5 3,6 
K 56 0,296 30,4 1,9 4,7 
K 56 0,287 23,4 3,7 4,8 
K 59 0,45 16,7 2,8 3,5 

K 40-1 0,44 20,7 1,8 3,2 
 
 
AVA-mätaren tar fram avståndsfaktorn,  specifika ytan hos luftporsystemet och lufthalten. 
Avståndsfaktorn skall ligga under 0,2 mm för att säkerställa en frostsäker betong i 
kloridmiljö. Som framgår av värdena i tabell 5 ligger samtliga värden över 0,2 mm – snarare 
strax under 0,45 mm. Det enda värdet som ligger över 0,45 mm är det för betong tillverkad 
med fin ballast K 4. Specifika ytan ligger mellan 14 och 30 mm2/mm3. Även här utmärker sig 
betong med fin ballast K 4 med det ur frostbeständighet sett lägsta värdet. AVA-mätaren ger 
även den färska betongens lufthalt här i den tredje kolumnen och den varierar mellan 1,8 % 
och 3,7 %. Lufthalten bestämd med tryckkärl redovisas i kolumnen längst till höger – och den 
får anses utgöra facit för lufthalten. Att den ”verkliga” lufthalten är högre beror säkert på att 
de största luftporerna inte kommer med i AVA-provet beroende på provuttagningen. 
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6 Provning av den hårda betongen 
 
Betongens tryckhållfasthet vid 1 och 28 dygns ålder redovisas i tabell 6. 
 
Tabell 6: Tryckhållfasthet hos betongprover 
 1 dygn 28 dygn Densitet Lufthalt 
K 41-1 17 56 2370 4,0 
K 4 15 59 2350 2,8 
K 57 15,5 51 2350 4,4 
K 56 14,5 53 2320 4,8 
N 5 14,5 55 2340 3,9 
K 59 16,5 58,5 2330 3,5 
K 40-1 16 59 2390 3,2 

 
Som framgår av tabell 6 är skillnaden i tryckhållfasthet vid 1 dygns ålder ringa, medan den 
skiljer mer vid 28 dygns ålder. De betonger som hade lägst lufthalt erhöll den högsta 
tryckhållfastheten medan de betonger som hade högst lufthalt uppvisar lägst tryckhållfasthet. 
 
I tabell 7 redovisas resultaten från frystesterna – enligt SS 13 72 44, metod A. 
 
Tabell 7: Avflagning efter olika antal cykler, kg/m². 
. 
Antal cykler 7 14 28 42 56 
K 41-1 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 
K 4 0,05 0,09 0,12 0,13 0,14 
K 57 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 
K 56 0 0 0,01 0,01 0,02 
N 5 0 0,01 0,01 0,01 0,02 
K 59 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 
K 40-1 0 0 0 0 0 
K 40-1-1 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 
 
 
Som framgår av tabell 6 är frostbeständigheten mycket god (<0,1 kg/m2) för alla prover utom 
prov K 4, som ligger strax över gränsvärdet men långt under det övre gränsvärde som gäller 
för god frostbeständighet (<0,5 kg/m2). Betong ur prov K 4 hade låg lufthalt, endast 2,8 %. 
Användningen av krossballast som fin ballast i betong medför således ingen risk för nedsatt 
frostbeständighet, så länge kraven på tillsats av luftporbildare och en minsta lufthalt uppfylls. 
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I tabell 8 redovisas resultaten från luftporanalys utförd på planslip, EN 480-11. 
 
Tabell 8. Resultat från utvärdering av planslip 
 avståndsfaktor yta Lufthalt Lufthalt 
fin ballast mm mm2/mm3 % normalt 

N 5 0,2 32 3 3,9 
K 41-1 0,22 28 3 4 

K 4 0,34 24 1,7 2,8 
K 57 0,23 30 2,4 4,4 
K 56 0,18 38 2,7 4,7 
K 59 0,19 38 2,2 3,5 

K 40-1 0,18 34 3 5,5 
 
Avståndsfaktorn bestämd på planslip på hårdnad betong förefaller att ligga betydligt närmare 
sanningen än den avståndsfaktor som bestämdes med AVA-mätaren. Specifika ytan är också 
betydligt större när den bestäms på planslip. Prov K4 skall enligt planslipsproven vara mindre 
frostbeständig än övriga prov, vilket stämmer väl med resultaten i tabell 7. 
 
 
7 Slutsatser 
 
Fin ballast från krossat berg kan ge lika god frostbeständighet hos betong som naturgrus. Det 
som skiljer betong med krossad fin ballast från betong med naturgrus är ökat behov av både 
flytmedel och luftporbildare. Vissa krossgrus kräver mindre tillsatsmedel än andra krossgrus. 
Detta kan bero på skillnader i valt bergs mineralogi och struktur men också på kornkurvan. 
 
 
 
 
 
 
 
 


