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Sammanfattning 

Det har funnits misstankar om att finmaterial från krossade graniter skulle kunna höja risken 

för skadlig alkalisilika reaktion (ASR). Orsaken skulle vara att man får ett elementutbyte med 

alkalina mineral som ingår i de granitiska bergarternas fillermaterial. För att utreda detta har 

det gjorts en litteraturgenomgång och det har utfört en serie försök för att finna om 

finmaterialet och alkalina mineral kan ge en förhöjd risk för ASR. Försöken gick ut på att 

blanda olika mineral och filler med cement och vatten. Därefter pressades under högt tryck 

porlösningarna ur de stelnade proverna.  

Resultaten från litteraturundersökningen visar på svagheter i de resonemang som indikerar en 

förhöjd risk. Experimenten finner att det inte sker någon signifikant förändring av cement-

porlösningarna under normala temperaturer.  

Detta medför att man inte kan anta att man får någon förhöjd risk för ASR vid normala 

temperaturer. 

Summary  

There has been suspicion that fine materials from crushed granites could enhance the risk of 

expansive alkali silica reaction (ASR). The reason should be an ion exchange in the alkali 

containing minerals. To find this a literature review has been accomplish and a series of 

experiments has been performed to find out if there is reason to believe an enhanced risk of 

ASR. In the experiments a paste of fillers and different minerals, cement and water made. The 

pore liquids were later squeezed out of the hardened product.  

The results of the literature review shows weakness in the theoretical background. The 

experiments showed that there was no significant change of the pore liquid composition under 

normal temperatures.  

This shows that there is no element exchange and thus there is no reason to expect an 

enhanced risk for ASR.    
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1 Inledning  

 

Alkalisilika är en reaktion där framför allt kvarts eller silika i ballasten löses upp av betongs 

porlösningar. Vid reaktionen så bildas en alkalisilika gel som är hydroskopisk 

(vattenupptagande). Detta medför en volymsökning som kan spräcka betong (Lagerblad & 

Trägårdh 1992).  

I framtiden kommer man i Sverige att allt mera övergå från naturballast till ballast från krossat 

berg. Krossat berg har delvis andra kemiska egenskaper än naturgrus. Det består av mineral 

som inte tidigare varit i kontakt med vatten. Naturlig ballast har i Sverige legat i kontakt med 

vatten sedan istiden vilket medfört att vissa mineral har brutits ner och andra med tiden har 

omvandlats och kommit i jämvikt med vatten.  

Det finns rapporter (exempelvis Bérubé 2000) som visat att vissa mineral frigör alkalijoner i 

basiska lösningar. Enligt resonemanget så skulle en högre halt alkalijoner medföra att 

hydroxidjoner frigörs från portlandit (Ca(OH)2, vilket skulle höja pH värdet och därmed 

risken för alkalisilika reaktion ASR. Man kan även få jonbytesreaktioner som skulle kunna 

medföra kraftigare svällning. Speciellt alkalifältspater och glimmer som är vanliga i graniter 

kan frigöra alkalijoner eller ge ett alkaliutbyte.  

För att kunna bedöma riken för eventuell påverkan på ASR har det gjorts en serie experiment 

där det tillverkats cementbruk med olika mineral och filler från olika krossade bergarter. Efter 

hårdnandet har detta prov lagrats i tre månader varefter porlösningarna har trycks ut och 

porvätskan har analyserats. Detta ger en indikation på om det finns förutsättningar för 

krossballast kan förändra porlösningarna på ett sådant sätt att det kan ge upphov till större risk 

för ASR.  

2 Mekanismen för ASR 

 

Alkalisilika reaktionen är ett resultat av att silika i ballasten löst upp av de hög alkaliska 

porlösningarna i betong. Kvarts är den kristallina formen av silika. Upplösningen beror på att 

silika i grunden inte är stabilt vid höga pH värden. Lösligheten ökar med stigande pH (se 

Figur 1).  
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Figur 1. Silika och kvarts löslighet i alkalina lösningar. Från Dove och Rimstedt 1994.  

Betongporlösningar har ett högt pH värde. Det varierar beroende på typ av cement. 

Porlösningarnas pH bestäms generellt av mängden alkalioxid i cementet. Detta beror på att 

kalciumhydroxiden är relativt svårlöslig medan alkalihydroxiden är lättlöslig. Alkalijonerna 

binds inte i cementhydraten utan anrikas i form av alkalihydroxid i porlösningarna.  

ASR sker därför främst i betong tillverkat av ett högalkaliskt cement och med ballast som 

innehåller lättlöslig kvarts/silika. I Sverige är anläggningcement (i motsats till byggcement) 

ett lågalkaliskt cement som inte ger ASR (Lagerblad & Trägårdh 1992a). De mest 

alkalireaktiva ballasterna innehåller främst silika i form av amorf opal eller semikristallin 

flinta etc. Dessa bergarter finns i Sverige framför allt i Skåne. Kvarts är också silika men i ett 

tredimensionellt kristallgitter. För att kunna lösa ut silikan så måste gitterstrukturen brytas upp 

vilket är svårt vilket gör att kvarts vid normala temperaturer i praktiken inte är löslig. Detta 

indikeras i Figur 1b. I övriga Sverige är det främst porfyr och mylonit som reagerar. Dess 

större löslighet beror på att de är finkorniga vilket ger en större yta, vilket i sin tur ger större 

löslighet. Med dessa bergarter så går reaktionen (svällningen) betydligt långsammare och de 

kallas därför långsamreaktiva (Lagerblad & Trägårdh 1992a). Upplösningen lättlöslig kvarts 

sker inne i ballastkornen som då sväller (Lagerblad & Trägårdh 1992b). För att kunna reagera 

måste partiklarna antingen vara porösa eller sprickiga. Krossberg har oftast mera 

mikrosprickor än naturballast.  

Krossberg som sten har används i Sverige under många år och dess reaktivitet är känd. Därför 

ligger intresset främst i att finna ut om finpartiklarna kan ändra förutsättningarna för ASR.  

 

2.1 Silikas och kvarts upplösning  

 

Vid höga pH värden går OH
- 
jonen in och bryter upp bindningen mellan kiseljonerna. 

Mekanismen belyses av Figur 2. Det är främst hydroxidjonen som bryter bindningarna medan 

alkalijonen står för ytstabilisering. Reaktionen förbrukar hydroxidjoner, d.v.s. den sänker pH.  

Mekanismen är att hydroxidjonerna bryter upp bandet mellan silikajonerna. De uppbrutna nu 

enskilda silikajonerna stabiliseras av alkalijoner. I grunden bildas ett ”vattenglas” 
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(alkalisilika-lösning). Vattenglas tillverkades förr genom att man löste upp kvarts i varm 

koncentrerad alkalihydroxidlösning.  

Porlösningarna i betong domineras av alkalihydroxid men de innehåller även mindre mängder 

kalciumhydroxid. Kalciumjonerna binder till silikajonerna och bildar kalciumsilikat hydrat. 

Då mekanismen medför att Ca(OH) löses upp så ökar detta pH (Lagerblad & Trädgårdh 

1992b). Detta medför att alkalisilika gelen med tiden stabiliseras. Detta i sin tur medför att 

reaktionen blir komplicerad och att den styrs av tillgänglighet av Ca jonerna. Med de långsam 

reaktiva bergarterna som är vanligast i Sverige medför det att reaktionen sker inne i 

partiklarna och att det är partiklarna som sväller och spräcker betongen Lagerblad & Trägårdh 

1992b).  

 

Löslig silika i ballast + alkalihydroxide i porlösningarna →alkalisilika gel 

        [xSiO
2
]             [yNa(K)OH]  [Na(K)

y
Si

x
O

z 
vattenhaltig] 

 

 

 
Figur 2. Mekanism för uppbrytning av silikastrukturen  och bildning av ASR gel. Från Wang 

& Gillot 1991. 

 

2.2  Svällreaktionen  
 

Det som spräcker betongen är att den bildade gelen är hydroskopisk, dvs den tar upp vatten 

och sväller. Det är denna svällning som spräcker betongen.  

 

: 

Alkalisilika gel   + fukt         →          Expanderad alkalisilika gel 
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Relationerna mellan sammansättning och vattenupptag/svällning har diskuterats länge. Det 

spelar dock roll och om alkalihalterna eller fördelningen mellan alkalijonerna i porlösningarna 

ändras så kan detta påverka expansionen.   

3 Hur kan krossad ballast påverka ASR 

 

Det är två grundläggande mekanismer som styr bildningen av ASR och svällningen; 

1. Upplösningen av silika  

2. Svällbelopp 

Upplösningen av silika i ballasten styrs av typen av silika och pH-värdet. Både natur och 

krossberg innehåller silikarika bergarter. Speciellt de finaste partiklarna och då i huvudsak 

kvarts kan lösas upp. I detta avseende är det ingen skillnad mellan natur och krossballast. 

Dessutom kommer kvartskornen att, då de är små, att snabbt att övergå från en alkalisilika gel 

till C-S-H Lagerblad & Utkin (1995). Detta är en s.k. pozzulan reaktion som inte fördärvar 

betong, tvärt om så stärker den betongen då produkterna minskar porositeten. Som finmaterial 

fungerar alkalisilika reaktiva bergarter som pozzulan (Pedersen 2004) 

Den stora skillnaden mellan finmaterial från natur och krossballast från graniter är att 

krossballasten innehåller högre halter av fältspat och glimmer. Dessa mineral hos krossballast 

har inte tidigare varit utsatta för vatten och kan omvandlas. Fältspaters upplösning behandlas i 

Blum & Stilling (1995). Glimmers upplösning behandlas i Nagy (1995). Både fältspat och 

glimmer löses upp framför allt i sura miljöer och ger en buffringseffekt mot sur nederbörd. De 

kan emellertid även lösas upp av basiska lösningar. Lösligheten stiger med pH. Den reaktion 

som styr. Detta åskådliggörs av kaolins upplösning. 

Al2Si2O5(OH)4 + 2 OH
-
→2 Al(OH)4

-
 + 2 H4SiO4  

Kaolin är en basstruktur i glimmer. I naturen bildas kaolin genom nedbrytning av fältspater i 

sur miljö. Vid denna nedbrytning så frigörs alkali joner. I basisk miljö kommer upplösningen 

att konsumera hydroxidjoner vilket gör att pH sjunker, vilket motverkar ASR.  

Alkalifältspaterna är mest lösliga i sur miljö. Lösligheten avtar och är som minst vid neutralt 

pH varefter lösligheten åter ökar. Detta medför att alkalifältspaterna är lösliga i den alkalina 

miljön i betong (Blum & Stillings 1995). I grunden är det ett liknande fenomen som i silika/ 

kvarts att OH-jonerna angriper kisel kvarts bindningarna. Alkalijonerna frigörs och man får en 

reaktion likande den för kaolin ovan. I reaktionerna konsumeras OH joner vilket medför att 

pH sjunker.  

SiO2 + 4 OH
-
→H4SiO4 

Effekten blir aluminat och silika joner komplex och ett frigörande av alkalijoner. Reaktionen 

är emellertid ganska långsamt vid normala temperaturer. I sina försök utnyttjade Bérubé 

(2000) förhöja temperaturer för att påvisa alkalianrikning. Dessutom kan det ske ett 
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alkaliutbyte och en ytkomplexering av alkalijoner som kan öka pH. Detta kan förändra 

förutsättningarna för ASR. 

Den för betong destruktiva alkalisilika reaktionen beror på alkalisilika gelens förmåga att 

absorbera vatten. Vattenabsorbtionsförmågan beror på gelens sammansättning. Vid ett 

alkaliutbyte så förändras sammansättningen vilket kan medföra en större svällning.  

 

 

4 Försökserie/experiment 
 

Alkalisilika reaktionen är orsakad av att betongs porlösningar angriper ballasten så att denna 

löses upp. För att detta skall kunna ske så måste krossballasten påverka porlösningarna. För 

att se om så är fallet blandades snabbcement med olika typer av filler (<0,063 mm) både från 

verklig krossballast och olika typer av mineral. Proven från bergkross är huvudsakligen 

graniter och fillern innehåller kvarts, fältspat och biotit i olika mängder. Petrografisk analys 

finns i Lagerblad m.fl. 2008. Snabbcementet består av finmald Slite klinker. Det är samma 

cementklinker som används i Byggcement men utan inmald kalk. Detta cement har en Na2O 

ekvivalent på runt 1 och kan ge ASR. Som referens användes en s.k. låg pH bruk. Detta bruk 

är tillverkat med ett bindemedel där cement blandats med silika stoft (en pozzulan) i en sådan 

mängd att pH värdet på porlösningarna har sjunkit till runt 11och man kan förvänta en annan 

jonfördelning. Som referens och kontroll har även använts finkrossad nefelinsyenit som 

innehåller mineralet nefelin som är känt för att vara instabilt i alkalina lösningar. 

Efter blandning i förhållandet 1/1 mellan filler och cement och 1/1 mellan vatten och pulver. 

Pulvret har passerat 63 µm sikten. Proven förvarades i små plastbehållare med lock i 20 °C 

under 3 månader innan analys.  

Porlösningarna trycktes ur proven med hjälp av en porpress under högt tryck. Porlösningarna 

samplades upp och pH värdet mättes direkt med glaselektrod. Därefter blandades provet med 

en mindre mängd salpetersyra och skickades till Cement Research för analys. Resultaten ses i 

Tabell 1.  

Tabell 1. Kemiska sammansättningen hor porlösningar som har pressats ut ur betong. 

Beteckningarna kommer från koder som använts i projekt ”Krossballast för betong”.  

        

 
pH Ca mg/l S mg/l K mg/l Na mg/l Si mg/l Al mg/l 

K2  Granit 13,4 84,0 53,6 7350 1570 
  K20 Granit 13,4 89,8 64,2 8650 1700 
  K16 Granit 13,5 79,2 71,9 9030 1890 
  K23 Granit 13,4 89,2 57,2 8280 1710 
  K29 Granodiorit 13,4 82,0 64,1 8800 1670 
  K57 Granit 13,4 80,2 74,4 8550 1880 
  K-fsp 13,4 85,3 73,3 9470 1620 
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K27 kalksten 13,4 77,4 119.0 10500 1670 
  Na-fsp 13,2 79,3 75,0 9010 1730 
  Wollastonit 13,2 94,3 54,9 9010 1420 
  Nefelin Syenit 13,5 13,0 445 11500 8410 15,3 21,5 

Låg pH bruk 11 172,0 445 563 340 32,2 
  

Resultaten visar att alla de proven med filler från verkliga täkter gav ungefär samma värde på 

pH, jonhalt och jonfördelning. Den rena kali- och natriumfältspaten gav också ungefär samma 

resultat. De skillnader som finns ligger inom mätosäkerheten.  

Kalkstenen (K27) innehåller något mera sulfat och kalium. Detta bekräftar tidigare som 

tidigare är känt att kalcit påverkar hydratationen Lagerblad & Fjällberg 2008. Även 

wollastonit som också är ett kalciummineral ger viss påverkan.  

Som förväntat gav både nefelinsyeniten och låg pH bruket en annan sammansättning åt 

porvattnet. Nefelinsyeniten ger en högre alkalihalt och ett något högre pH. Dessutom 

innehåller porlösningarna både Si och Al joner. Detta indikerar att teorin om att höga 

alkalihalter kan öka ASR är korrekt men att lösligheten och sättet som alkalifältspaterna och 

glimmern löses upp inte ger detta resultat.  

 

5 Diskussion 
 

Alkalisilika reaktionen beror på att de alkalina porlösningarna i betong löser upp silika i 

ballasten. Det bildas en alkalisilika gel som absorberar vatten vilket ger en svällning.  

De olika fillerna från krossad granit och alkalifältsparterna påverkar inte sammansättningen 

av porlösningarna signifikant. De förändrar inte pH värdet och inte heller fördelningen mellan 

de olika katjonerna. Detta medför att man inte kan anta att de skulle påverka känsligheten för 

att kunna ge en ASR reaktion vid normala temperaturer.  

Det föreligger också tvivel om att teorin är korrekt. För att frigöra alkalijoner fordras att de 

alkalina mineralen löses upp vilket skulle förbruka hydroxidjoner vilket i sin tur skulle sänka 

pH och därmed risken för ASR.   
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