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Sammanfattning  

Idag står cementindustrin för omkring 5 procent av världens totala koldioxidutsläpp. Under årens 
gång har cementindustrin lyckats sänka koldioxidutsläppen för cementet, men det står fortfarande 
för stora mängder utsläpp. Betong är ett viktigt byggnadsmaterial som innehåller cement, för att 
minska koldioxidutsläppen går det att byta ut en del av cementet mot tillsatsmaterial som är 
restprodukter från andra industrier. Tillsatsmaterial kan inte tillsättas utan att det hämmar den 
tidiga hållfasthetsutvecklingen. Det här är negativt för prefabindustrin då det behövs en hög tidig 
hållfasthet för att kunna avforma prefabelementen i tid.  

Studien undersöker hur mycket tillsatsmaterial som går att tillsätta utan att hållfasthetskraven för 
prefabindustrin underskrids. De tillsatsmaterial som undersöks är flygaska och masugnsslagg. 
Genom laborativa studier har hållfasthet jämförts för betong med 0 procent tillsatsmaterial, 10 
respektive 20 procent flygaska samt 10 respektive 20 procent slagg. För att se hur temperaturen 
påverkar hållfasthetsutvecklingen har jämförelser mellan prover härdade i rumstemperatur och 
prover härdade vid förhöjd temperatur, i isolerade lådor utförts. Tryckhållfasthetstester har gjorts 
efter 16 timmar, 2 dygn och 28 dygn.  

Standarder har analyserats för att få fram den maximala tillåtna mängden tillsatsmaterial som får 
tillsättas till betongen. I analysen har två exponeringsklasser använts, XC1 och XC4. 

Resultaten har varierat mellan olika gjutningstillfällen. De blandningar med tillsatsmaterial som 
har visat potential för att nå hållfasthetskravet efter 16 timmar var de recept som innehöll 10 
procent flygaska respektive 10 procent slagg. För att kunna använda dessa recept krävs en högre 
härdningstemperatur än rumstemperatur.  

Mer forskning behövs inom den tidiga hållfasthetsutvecklingen för betong med tillsatsmaterial. 
För att en betong innehållande tillsatsmaterial ska kunna användas inom prefabindustrin behövs 
fler faktorer studeras, så som beständighet och arbetbarhet.  

NNyckelord: flygaska, mald granulerad masugnsslagg, tidig tryckhållfasthet, prefabelement 



ii 
 

  



iii 
 

Abstract  

About 5 percent of the world’s total carbon dioxide emissions come from the cement industry. 
Cement is an important component in concrete. One way to reduce the carbon dioxide emissions 
is to use waste materials from other industries. However, this affects the compressive strength in 
the concrete. In the precast concrete industry it’s important to have a high early compressive 
strength to be able to strip the forms in an early stage. 

This paper studies the amount of fly ash and slag that can replace cement without falling below 
the required compressive strength demanded by the precast industry. Different amounts of fly ash 
and slag have been added to the concrete and the samples have been cured at room temperature 
and in insulated boxes. The compressive strength has been measured after 16 hours, 2 days and 
28 days.  

The alternatives that have potential to be used to produce precast elements are the mixtures that 
contain 10 percent fly ash respectively 10 percent slag cured in insulated boxes. Additional 
research is required to make these alternatives fitted for a precast industry.  

KKeywords: fly ash, GGBS, early age compressive strength, precast element 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Det är sedan tidigare känt att tillverkningen av cement kräver mycket energi samt står för stora 
koldioxidutsläpp. Då betong är ett av våra viktigaste byggnadsmaterial används stora mängder 
dagligen. Enligt en artikel i Bygg och Teknik producerades 2012 ca 3,6 miljarder ton cement i 
världen (During 2013). 2013 hade cement ett koldioxidutsläpp på 709 kg/ton (Svensk Betong 
2017). Det skulle innebära ett totalt koldioxidutsläpp på 2,55 miljarder ton/år. Genom att byta 
ut en del cement mot tillsatsmaterial går det att minska koldioxidutsläppen (Georgopoulos och 
Minson 2014). Allt som kan göras för att minska koldioxidutsläppen är viktigt och gör skillnad. 

Prefabindustrin bygger på att betongelement produceras i fabrik och körs ut till byggets plats där 
de monteras ihop. Det är viktigt för industrin att elementen når en viss hållfasthet vid tidig ålder 
för att dessa ska kunna avformas. Prefabindustrin strävar efter att kunna avforma elementen inom 
ett dygn (Betongvaruindustrin 2009). 

Användningen av tillsatsmaterial inom prefabindustrin är ett ämne som behöver studeras. Studier 
som testar tidigare hållfasthet än 1 dygn är svåra att finna, så det finns ett generellt intresse att det 
här studeras mer ingående.  

Finja Prefab tillverkar slak- och spännarmerade betongelement i fabrik. I samarbete med Finja 
Prefab har ämnet studerats. På Finja Prefab finns ett hållfasthetskrav på 16 MPa för slakarmerade 
element. Den här hållfastheten ska nås inom 15–17 timmar efter gjutning, det är för att 
elementet ska kunna lyftas ur gjutformen för att sedan kunna gjuta ett nytt element.  

1.2 Frågeställning 
En viktig frågeställning är hur mycket av det koldioxidutsläpp som är relaterat till tillverkningen 
av en prefab-produkt kan minskas då en del av cementet i betongen byts ut mot flygaska eller 
slagg. Det ska ske utan att hållfastheten hos betongen sjunker under de krav som finns uppsatta 
för att klara av att lyfta ur slakarmerade betongelement från en form efter ca 16 timmars 
härdning. Det ska heller inte påverka de krav som finns på hållfastheten för betongen efter 28 
dygn. Även de krav som finns i standarderna måste följas. 

Frågorna som skall besvaras är: 

Hur mycket tillsatsmaterial går det att tillsätta i betong som ska användas inom 
prefabindustrin samtidigt som hållfasthetskraven uppnås?  
Hur mycket tillsatsmaterial får lov att tillsättas utan att bryta mot de regleringar som finns 
i standarderna? 
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1.3 Syfte och mål 
Syftet är att undersöka hur mycket det går att minska betongens koldioxidutsläpp genom att byta 
ut en del av cementet mot restprodukter från andra industrier. De restprodukter som skall 
tillsättas är flygaska och masugnsslagg. Det skall göras utan att underskrida de befintliga 
hållfasthetskraven. 

Målet är att ta fram en betong med mindre koldioxidutsläpp som klarar de hållfasthetskrav som 
ställs inom prefabindustrin. Det svåraste hållfasthetskravet att uppnå är den hållfasthet betongen 
måste ha ca 16 timmar efter gjutning. Det beror på att när flygaska eller masugnsslagg tillsätts blir 
den tidiga hållfasthetsutvecklingen långsammare än för betong med endast portlandcement 
(Svensk Byggtjänst 1997). En del av betongkuberna ska härdas i isolerade lådor för att undersöka 
om en högre hållfasthet kan uppnås då betongen kommer nå en högre temperatur. I samtal med 
en representant för Finja Prefab har det framgått att för att få en fungerande produktion måste 
elementen avformas efter 15–17 timmar och då krävs det att betongen har en hållfasthet på 16 
MPa.  

1.4 Avgränsningar 
För att avgränsa arbetet har enbart två tillsatsmaterial, flygaska och masugnsslagg, undersökts. I 
undersökningen har det utgåtts från en betongkvalitet. En betongkvalitet som används i 
produktionen har använts som en noll-referens. Baserat på receptet för den här betongen gjordes 
fyra blandningar med olika mängd flygaska och slagg. De mängder tillsatsmaterial som tillsattes 
var begränsade till 10 respektive 20 procent av cementvikten i noll-referensen. Vad bekräftar 
temperaturens inverkan har studierna avgränsats till härdning av betong i rumstemperatur samt 
härdning av betong i isolerade lådor med en förhöjd temperatur som följd. Gjutningarna av 
kuberna skedde i ett betonglabb på Finja, där skedde också tryckningarna. Endast de 
koldioxidutsläpp bindemedlen är ansvariga för studerades i en miljöanalys, då alla miljöaspekter 
skulle bli för omfattande att ta hänsyn till. Analysen av maximal tillåten inblandning av flygaska 
respektive slagg, enligt standarder, har avgränsats genom att endast undersöka två 
exponeringsklasser, XC1 och XC4, samt en cementtyp, CEM II/A-M. Exponeringsklasserna XC1 
och XC4 har valts då prefabelementen från Finja Prefab ofta exponeras i sådana miljöer. 
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2 Koldioxidutsläpp 

2.1 Allmänt 
Idag ses ökade halter av växthusgaser i atmosfären till följd av förbränning av fossila bränslen, 
jordbruk och skogsskövling. Växtligheten hinner inte ta upp dessa förhöjda halter och därför 
hamnar de utanför kretsloppet. Koldioxid står för 60 procent av de totala växthusgaserna 
(Världsnaturfonden 2017). Sedan förindustriell tid har koncentrationen av koldioxid i atmosfären 
ökat med 40 procent. Det beror främst på förbränningen av fossila bränslen och dels på grund av 
förändrad markanvändning (Naturvårdsverket 2016). Cirka 80 procent av världens 
energiförbrukning kommer från fossila bränslen, som genererar majoriteten av 
koldioxidutsläppen. För att kunna nå FN:s klimatmål måste inte bara nollutsläpp uppnås, utan 
även negativa utsläpp så att växthusgaser tas bort från atmosfären (Världsnaturfonden 2017). 

2.2 Vid cementtillverkning 
Omkring 5 procent av världens totala koldioxidutsläpp kommer från cementindustrin. Utsläppen 
kommer från bränslets förbränning och från kalcinering av kalksten. För varje ton 
portlandklinker avges 0,8–1 ton koldioxid, hälften av det här kommer från råmaterial. 
Användning av restmaterial och icke fossila bränslen kan hjälpa till att minska 
koldioxidutsläppen. Cement med lägre klinkerinnehåll, CEM II och CEM III, blir allt mer 
vanliga på marknaden (Svensk Byggtjänst 2017).  

Frågan om koldioxidutsläppen har existerat länge och varit en hög prioritet för den svenska 
cementindustrin. Från 1990 till 2013 har en minskning från 809 kgCO2/ton cement till 709 
kgCO2/ton åstadkommits, vilket blir en minskning med 12 procent. Betongens koldioxidutsläpp 
beror till största del på hur stora utsläpp cementtillverkningen står för (Svensk Betong 2017). 
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3 Cement och cementbeteckningar 
Olika cementtyper förekommer där beteckningar visar mängd portlandklinker och vilken typ av 
tillsatsmaterial det innehåller. CEM I är ett rent portlandcement som kan innehålla upp till 5 
procent mineraliska tillsatser, CEM II måste innehålla minst 65 procent portlandklinker och 
CEM III innehåller mindre än 64 procent portlandklinker (Svensk Byggtjänst 2017). Cement 
innehållande tillsatsmaterial betecknas med bokstäver, se figur 1, som beskriver vilken mängd och 
typ tillsatsmaterial som cementet innehåller. 

 

Figur 1. Tabell 1 från SS-EN 197-1:2011 (SIS 2013) 

Som ett exempel kan ett CEM II/A-V studeras. A står för att cementet innehåller minst 80 
procent klinker. V står för att huvudbeståndsdelen är kiselrik flygaska.   

 



6 
 

 



7 
 

4 Tillsatsmaterial 

4.1 Flygaska 

4.1.1 Tillverkning och egenskaper 
Flygaska är en restprodukt från kolpulvereldade kraftverk och värmeverk. När kol eldas bildas en 
fin aska som samlas upp och klassificeras. Flygaskan har puzzolanska egenskaper och reagerar inte 
när den tillsätts i vatten. Den reagerar i den alkaliska, basiska, miljön portlandcement skapar 
(Georgopoulos och Minson 2014). Det är cementets kalciumhydroxid och flygaskans kiseloxid 
som är de viktigaste faktorerna för reaktionen mellan cementet och flygaskan (Svensk Byggtjänst 
2017). Vanligast förekommande är aska från stenkol. Kolpulvret antänds och det finkorniga 
obrännbara materialet avskiljs med ett filter. Filterdammet är en finkornig kolaska och den kallas 
flygaska (Svensk Byggtjänst 1997). 

De egenskaper flygaskan får bestäms främst av vilken kolsort samt vilken förbränningsprocess som 
används. Hög förbränningstemperatur (1500–1700 °C) ger en rundare kornform och högre 
glashalt (Svensk Byggtjänst 1997). 

Betongens permeabilitet beror främst på porerna i betongens storlek, distribution och 
kontinuitet. Tillsättning av flygaska gör porerna mindre i betongen då bildandet av puzzolanska 
reaktionsprodukter uppstår samtidigt som utvecklingen av cementåterfuktningen sker (Siddique 
2008). 

4.1.2 Användning idag inom betongindustrin 
Redan på 1930-talet började det undersökas om flygaska kunde användas som bindemedel i 
betong. Under 1940-talet började flygaska användas i större projekt men det var först på 1970-
talet som flygaska i betong började öka nämnvärt (Svensk Byggtjänst 2017).  Idag används 
flygaska till att blanda ut cementet för att få mindre koldioxidbelastning på miljön. Cementa 
använder flygaska i sitt Bascement (Cementa 2017). Flygaska utgör ca 5–30 procent av 
bindemedelsmängden vid betongtillverkning i Sverige (Svensk Byggtjänst 2017).  

Som ett exempel på ett projekt kan nämnas Riksbyggens prestigebygge, bostadsprojektet Viva i 
Göteborg. Där minskades cementhalten i betongen genom att tillsätta flygaska. Cementet bestod 
av 65 procent portlandcement, 30 procent flygaska och 5 procent kalksten. Det som gör 
betongen mer miljövänlig är den minskade halten portlandcement, då det är den som kräver 
mycket energi vid tillverkning (Nohrstedt 2016). I betongstommen användes ett cement med 
betydligt högre andel flygaska än vad som är vanligt i Sverige idag. Cementet motsvarar ett CEM 
II/B-V. Det har 15–18 procent lägre klimatpåverkan än ett CEM II/A-V som är vanligt inom 
husbyggande i Sverige idag (During 2015).  
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4.2 Slagg 

4.2.1 Tillverkning och egenskaper 
Masugnsslagg är en restprodukt från tillverkningen av järn. Järnmalm, koks och kalksten smälts 
tillsammans i en masugn. Det bildas en slagg som flyter på det smälta järnet. Slaggen tappas av 
och kyls. Kylningen kan antingen ske med vatten eller luft. Vid snabbkylning med vatten fås en 
granulerad masugnsslagg, som är ett grusliknande material (Svensk Byggtjänst 2017). Släckningen 
sker genom att vatten under högt tryck sprutas i kanaler där den smälta slaggen rinner. Slaggen 
kan också hällas i stora vattenbassänger eller projiceras ut i luften efter att ha blivit släckt med en 
liten mängd vatten. När slaggen släcks i vatten omformas den till sand och färgen kan variera från 
ljust beige till mörk brunaktig beige. När slaggen släcks i luften formas den till 10–20 mm stora 
korn och har en ljus eller mörk beige färg (Aïtcin 2008). Den snabba nedkylningen innebär att 
slaggen inte kristalliserar sig utan får istället en glasig, amorf, struktur. Slaggen är ett latent 
hydrauliskt material och behöver förutom vatten även en alkalisk aktivator för att reagera (Svensk 
Byggtjänst 2017). Kornen i slaggen är kantiga och kan liknas vid krossat glas. Slaggen mals för att 
få samma finhet som cementet. Om slaggen ska användas till ett CEM II eller CEM III cement 
kan 1–3 procent gips eller anhydrit tillsättas under malningen för att öka slaggets reaktivitet 
(Svensk Byggtjänst 2017). 

4.2.2 Användning idag inom betongindustrin 
1862 upptäcktes de latenta hydrauliska egenskaperna hos mald granulerad masugnsslagg. När 
slaggen hade malts och blandats med bränd kalk kunde hög hållfasthet i betongen nås. På 1920-
talet började svensk slagg och dess latenta hydrauliska egenskaper undersökas. Fram till 1980 har 
ett flertal olika cement med slagg producerats i Sverige (Svensk Byggtjänst 2017).  

Idag används slagg bland annat i slaggcement. Cemex har två slaggcement (Cemex 2017). Vid 
betongtillverkning i Sverige tillsätts vanligen 10–60 procent slagg, men större mängder kan 
tillsättas för att få en sulfatbeständig betong (Svensk Byggtjänst 2017).  
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5 Betong med tillsatsmaterial 
Det finns många tidigare studier där flygaska och slagg tillsatts i betong. När det gäller studier av 
hur inblandning av dessa tillsatsmaterial påverkar hållfasthetsutvecklingen har många studier 
behandlat hållfastheten efter 28 dygn. Några har behandlat hållfastheten i tidigare skeden, det vill 
säga efter 1 dygn och framåt. Däremot finns det inte många studier som behandlar den tidiga 
hållfasthetsutvecklingen, vilket innebär hållfasthetsutvecklingen under de första 24 timmarna. I 
de flesta fall används endast CEM I när tillsättning av flygaska eller slagg undersöks. Det är av 
intresse att undersöka dessa tillsatsmaterial tillsammans med CEM II då byggbranschen i större 
utsträckning övergår till den här typen av cement.  

5.1 Betong med flygaska 

5.1.1 Arbetbarhet/konsistens 
Arbetbarheten vid inblandning av flygaska blir vanligtvis förbättrad vid oförändrad vattenhalt. 
Dock kan det bli motsatt effekt om en porös flygaska eller en med hög restkolhalt används. På 
grund av ökad kohesivitet förbättras stabilitet och pumpbarhet vid inblandning av flygaska. Vid 
vakuumbehandling blir sugbarheten sämre (Svensk Byggtjänst 2017). 

5.1.2 Hållfasthet och hållfasthetsutveckling 
Hållfasthetsutvecklingen för betong med flygaska blir annorlunda än den betong som enbart 
innehåller portlandcement, det är eftersom flygaskan reagerar först efter en viss tid. 
Hållfasthetsutvecklingen under de första 7 dygnen sker på ett sätt som om flygaskan är ett 
reaktionströgt material. I betong innehållande flygaska sker reaktionen snabbare efter 28 dygn än 
i betong med enbart portlandcement. Efter ca 90 dygn har betongen med flygaska högre 
hållfasthet än betong med enbart portlandcement (Svensk Byggtjänst 2017).  

Vid tillsättning av flygaska i betong med CEM I så sjunker hållfastheten. En studie utförd i 
Thailand visade att gränsen för att uppnå det uppsatta kravet på 30 MPa efter 28 dygn gick vid 
30 procent flygaska. Vid 28 dygn hade betongen utan tillsatt flygaska en hållfasthet på 52 MPa. 
Betongen med 10 procent hade en hållfasthet på 46 MPa, betongen med 20 procent hade en 
hållfasthet på 36 MPa och betongen med 30 procent hade en hållfasthet på 32 MPa. För 
betongen med 40 procent nåddes en hållfasthet på 29 MPa och för betongen med 50 procent 
nåddes en hållfasthet på 26 MPa (Kornboonraksa och Srisukphun 2015). 

5.1.3 Beständighet 
Flygaska innehåller ämnen som kan påverka betongens beständighet på ett negativt sätt. CaO 
(kalciumoxid), MgO (magnesiumoxid), SO3 (svaveltrioxid) och Cl- (kloridjon) är sådana ämnen 
som måste begränsas (Svensk Byggtjänst 2017).  

Karbonatiseringen, koldioxid som tas upp av betongen, ökar för betong med flygaska. I 
inledningsskedet är karbonatiseringshastigheten högre i betong med flygaska inblandad (Svensk 
Byggtjänst 1997).  
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Vid användning av flygaska i betong ökar resistensen mot sulfater och potentiella korrosionssalter 
som kan ta sig in i betongen och få armeringen att rosta. Det är reaktionen mellan flygaska och 
kalciumhydroxid som sker under cementens hydratisering som resulterar i bildandet av extra 
kalcium aluminiumsilikat hydrater som då minskar permeabiliteten i betongen. Det leder till att 
skadliga kemiska ämnen har svårare att ta sig in i betongen (Siddique 2008). 

Alkali-kiseloxid reaktion är en kemisk reaktion mellan alkalierna i portlandcementet och vissa 
typer av kiseloxid i ballasten. Det resulterar i en expanderande gel vilket leder till sprickor i 
betongen. Cykeln fortsätter tills betongen inte kan användas mer. Flera tidigare studier har visat 
att flygaska förhindrar eller bromsar alkali-kiseloxid reaktionen (Siddique 2008). 

Betong som innehåller flygaska är benägen för plastisk krympning. Det kan även antas gälla om 
cementet innehåller flygaska (Svensk Byggtjänst 2017).    

5.1.4 Temperaturens inverkan 
I betong där flygaska ersatt delar av cementet blir värmeutvecklingen lägre. Flygaska aktiveras 
dock snabbare än portlandcement vid högre temperaturer. Betong med flygaska får högre 
korttidshållfasthet än betong med enbart portlandcement om den härdar vid en förhöjd 
temperatur (Svensk Byggtjänst 1997). Betong innehållande flygaska får en snabbare reaktivitet vid 
värmehärdning på grund av att temperaturen ökas. Det betyder att en högre och tidigare effekt 
fås av flygaskan (Teknologisk Institut 2017). 
 

5.1.5 Övrigt 
När betongen innehåller flygaska blir effekterna av luftporbildande, plasticerande och 
vattenreducerande tillsatsmedel samt flyttillsatsmedel lägre. För att bibehålla samma effekt måste 
därför doseringen ökas (Svensk Byggtjänst 1997). Beroende på flygaskans kolhalt kan stora 
variationer i betongens färg förekomma. Hög kolhalt ger mörk färg och kan dessutom orsaka 
missfärgningar på ytor på grund av lösa kolpartiklar (Svensk Byggtjänst 2017). 

Flygaskans kemiska sammansättning besår av SiO2 (kiseldioxid), Al2O3 (aluminiumoxid), CaO 
(kalciumoxid), Fe2O3 (järn(III)oxid), MgO (magnesiumoxid), TiO2 (titandioxid), SO3 
(svaveltrioxid), Na2O (natriumoxid), K2O (kaliumoxid). Obränt kol är en annan stor andel 
material i flygaska (Siddique 2008). 

5.2 Betong med slagg 

5.2.1 Arbetbarhet/konsistens 
Fördelar med att tillsätta slagg i betongen är att betongen får bättre arbetbarhet samt att placering 
och kompaktering blir lättare (Georgopoulos och Minson 2014). Vid oförändrad vattenhalt blir 
betong med tillsatt slagg lösare i konsistensen och får förbättrad arbetbarhet, men slagg är i det 
avseendet inte lika effektivt som flygaska. Anledningen till det är att slaggen består av kantiga 
partiklar (Svensk Byggtjänst 2017). 
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5.2.2 Hållfasthet och hållfasthetsutveckling 
I betong innehållande slagg påverkas hållfastheten främst av slaggens typ, finhet och mängd 
(Svensk Byggtjänst 2017). Även den kemiska sammansättningen för cementet påverkar. De första 
dagarna blir det en hållfasthetssänkning på grund av att slagg reagerar långsammare än cement. 
Hållfastheten är lika för betong med och utan slagg under dygn 7–28. Hållfastheten bli högre för 
betong med slagg vid högre ålder. Det är beroende av mängden slagg och vilket vbt, 
vattenbindetal, som används. Vid hög halt av slagg eller lågt vbt kan hållfasthetstillväxten efter 28 
dygn minska (Svensk Byggtjänst 2017).  

I en irländsk studie mättes hållfastheten för betong med slagginblandning. CEM II/A-L 
jämfördes med CEM II/A-V och CEM III/B. I de båda CEM II blandningarna tillsattes 0, 50 
respektive 70 procent slagg, i CEM III tillsattes ingen slagg alls. Resultaten visade att slagg tillsatt 
i CEM II/A-L nådde högre hållfasthet än slagg tillsatt i CEM II/A-V. Vid inblandning av 50 
procent slagg i CEM II/A-L uppnåddes något högre hållfasthet än för CEM II/A-L med 0 
procent slagg. Dessa resultat gällde för 28 dygns hållfasthet. Resultaten för den tidiga 
hållfasthetsutvecklingen visade att vid inblandning av slagg hämmades den tidiga utvecklingen. 
Den tidiga hållfasthetsutvecklingen sjönk i takt med ökad mängd tillsatt slagg. Den lägsta 
hållfasthetsutvecklingen uppstod för kombinationen CEM II/A-V och 70 procent tillsatt slagg 
(McNally och Sheils 2012).  

5.2.3 Beständighet 
Då bindemedlet utgörs av 60–70 procent slagg anses betongen vara sulfatresistent (Svensk 
Byggtjänst 1997). Slagg minskar inverkan på sulfatangreppen i betong på tre olika sätt. Slagg 
innehåller ingen C3A (trikalciumaluminat) och minskar därför den totala mängd C3A i betongen. 
Slaggen reagerar med kalciumhydroxid och minskar mängden fri kalciumhydroxid och därmed 
dess påverkan i betongen. Slaggen minskar även betongens permeabilitet vilket minskar 
sulfaternas förmåga att ta sig in i betongen (Siddique 2008).  

Genom att tillsätta slagg i betong minskar genomträngningen av klorider i betongen (Siddique 
2008). Minskning av klorider i betongen är viktigt då kloriderna ökar risken för att armeringen i 
betongen rostar (Svensk Byggtjänst 2017). 

Genom att tillsätta slagg i betongen får den tre fördelar med tanke på risken för alkali-kiseloxid 
reaktion. Slaggen sänker alkaliniteten i betongen och därmed minskar alkali och kiseloxid 
förhållandet. Slaggen minskar alkaliernas rörelseförmåga och slaggen minskar fri kalk i betongen 
vilket anses vara en viktig faktor för alkali-kiseloxid reaktionen (Siddique 2008). 

5.2.4 Temperaturens inverkan 
I betong där slagg ersatt delar av cementet blir värmeutvecklingen låg under de första dygnen och 
vid låga temperaturer fördröjs den tidiga hållfasthetsutvecklingen kraftigt (Svensk Byggtjänst 
1997). 
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I en studie utförd i USA tillsattes slagg i betongen. Blandningar med 0, 35 respektive 70 procent 
slagg användes och dessa fick härda i olika temperaturer, från 10–50 °C. Studien visade att 
hållfastheten påverkades av temperaturen kuberna fick härda i. Den tidiga hållfastheten blev 
högre vid härdning i högre temperatur. För senare ålder blev hållfastheten lägre för de kuber som 
härdat i högre temperaturer. Det här troddes bero på att fortsatt hydratation inte skedde. De 
blandningar som innehöll större mängder slagg var mer beroende av temperatur än de med 
mindre mängder slagg (Barnett et al. 2006). 
  

5.2.5 Övrigt 
För inblandning av slagg rapporteras både om ökad samt minskad dosering av tillsatsmedel. Vid 
ökad slagghalt ökar doseringen av luftporbildande tillsatsmedel vid låga vct, vattencementtal. 
Slagg från olika leverantörer kan skilja mycket i kemisk sammansättning, glashalt och finhet. 
Därför behövs i varje fall göras en förundersökning med de delmaterial som är aktuella, för att få 
fram lämplig mängd slagg för inblandning (Svensk Byggtjänst 1997). 

Slaggens kemiska sammansättning består av CaO (kalciumoxid), SiO2 (kiseloxid), Al2O3 
(aluminiumoxid) och MgO (magnesiumoxid). Den har i huvudsak samma kemiska 
sammansättning som vanligt portlandcement men andra proportioner (Siddique 2008). 
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6 Standarder 

6.1 Beskrivning av standarder och exponeringsklasser  
I SS 137003:2015 finns en tabell med accepterade bindemedelsammansättningar för de olika 
exponeringsklasserna, se figur 2. Här anges hur stor del av bindemedlet som måste bestå utav 
portlandcement och hur stor del av bindemedlet som får bestå utav flygaska respektive slagg. Om 
ett cement med tillsatsmaterial används så ska det antas att det innehåller högsta mängd 
tillsatsmaterial för cementtypen enligt SS-EN 197-1. Enligt tabell 1 i SS-EN 197-1:2011 betyder 
det att CEM II/A-M ska antas innehålla 80 procent cement och 20 procent andra beståndsdelar. 
Andelen slagg i cementet för ett CEM II/A-M (S-LL) kan vara högst 14 procent enligt tabell P.3 i 
SS 137003:2015, det beror på att det måste vara minst 5 procent kalksten. Det här cementet 
undersöks då det är det som används i den laborativa delen. 

 

Figur 2. Tabell 8b från SS 137003:2015 (SIS 2015) 

Värt att notera är att SS 137003:2015 inte gäller för prefabindustrin i dagens läge, men kommer 
troligen att användas i framtiden. 

Exponeringsklassen XC1 används för betong som befinner sig i miljö som är torr eller konstant 
våt. Kännetecknas av betong inuti byggnader med låg luftfuktighet och betong som befinner sig 
permanent i vatten. Exponeringsklassen XC4 används för betong som är periodisk våt och torr. 
Kännetecknas av betong vars yta kommer i kontakt med vatten men inte tillhör exponeringsklass 
XC2, betong som är våt och sällan torr.  
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6.2 Beräkning av tillåten mängd tillsatsmaterial 

6.2.1 Flygaska 
Då ett CEM II/A används förutsetts det att det innehåller 80 procent klinker och resterande 20 
procent andra beståndsdelar. Beroende på vilken typ av CEM II som används beräknas mängden 
flygaska som får lov att tillsättas.  

För exponeringsklass XC1 måste det finnas minst 35 procent portlandcement klinker samt att det 
får vara maximalt 35 procent flygaska. Cementet ska vara av hållfasthetsklass 32,5 eller högre. För 
att få fram minsta mängd CEM II/A som krävs för att uppnå kravet på klinkerhalt används 
följande ekvation, där 80 är andelen klinker i ett CEM II/A cement. 

x ∙ 80 = 35 %  x = 43,75 % CEM II/A 

Resterande del av bindemedlet kan ersättas med flygaska.  

100 – 43,75 = 56,25 % tillsatt flygaska 

Andelen flygaska får inte överskrida maxgränsen för exponeringsklassen. 

Total mängd flygaska: 56,25 > 35  

Vilket inte är tillåten mängd, då maximalt 35 procent får tillsättas i exponeringsklass XC1. 

För exponeringsklass XC4 måste det finnas minst 65 procent portlandcement klinker samt att det 
är maximalt 35 procent flygaska. Cementet ska vara av hållfasthetsklass 42,5 eller högre. För att få 
fram minsta mängd CEM II/A som krävs för att uppnå kravet på klinkerhalt används följande 
ekvation, där 80 är andelen klinker i ett CEM II/A cement. 

x ∙ 80 = 65 %  x = 81,25 % CEM II/A  

Resterande del av bindemedlet kan ersättas med flygaska. 

100 – 81,25 = 18,75 % tillsatt flygaska  

Andelen flygaska får inte överskrida maxgränsen för exponeringsklassen. 

Total mängda flygaska: 18,75 < 35  

Det här är accepterade mängder, 18,75 procent flygaska får tillsättas ihop med ett CEM II/A som 
inte innehåller flygaska i exponeringsklass XC4. 

Om ett CEM II/A-V används måste andelen flygaska i cementet tas hänsyn till. Det betyder att 
mängden tillsatsmaterial behöver regleras då ett cement av den här typ används.  
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6.2.2 Slagg 
Då ett CEM II/A-M (S-LL) 52,5 N används förutsätts att det innehåller 80 procent klinker, 14 
procent slagg och 6 procent andra beståndsdelar. När tillsatsmaterial ska tillsättas måste de 14 
procent slagg i cementet räknas med till den totala mängden slagg.  

Ett exempel på uträkning för 20 procent tillsatt slagg följer här. 

80 % CEM II/A-M (S-LL) 14 % slagg  0,8 ∙ 14 = 11,2 % slagg    
6 % annat  0,8 ∙ 6 = 4,8 % annat        80 % klinker  0,8 ∙ 80 = 64 % klinker

 
20 % slagg                            20 % slagg 

Total andel slagg blir då 

20 + 11,2
100

= 31,2 % 

Med hjälp av informationen har en ekvation ställts upp för att räkna ut vad som är maximal 
inblandning för de olika exponeringsklasserna. 

För exponeringsklass XC1 är kravet att det är minst 35 procent portlandcement klinker samt att 
det är maximalt 65 procent slagg. Cementet ska vara av hållfasthetsklass 32,5 eller högre. För att 
få fram minsta mängd CEM II/A-M som krävs för att uppnå kravet på klinkerhalt används 
följande ekvation, där 80 är andelen klinker i ett CEM II/A cement.   

x ∙ 80 = 35 %  x = 43,75 % CEM II/A-M  

Resterande del av bindemedlet kan ersättas av slagg. 

100 – 43,75 = 56,25 % tillsatt slagg  

Andel slagg från CEM II/A-M fås genom att räkna andelen av cementet multiplicerat med 
andelen slagg i cementet. 

0,4375 ∙ 14 = 6,125 % slagg från CEM II/A-M 

Dock får inte slagg från cementet och tillsatt slagg överskrida maxgränsen för exponeringsklassen. 

Total mängd slagg: 56,25 + 6,125 = 62,375 < 65  

Det här är accepterade mängder. 56,25 procent slagg får tillsättas ihop med ett CEM II/A-M i 
exponeringsklass XC1. 

För exponeringsklass XC4 är kravet att det är minst 65 procent portlandcement klinker samt att 
det är maximalt 35 procent slagg. Cementet ska vara av hållfasthetsklass 42,5 eller högre. För att 
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få fram minsta mängd CEM II/A-M som krävs för att uppnå kravet på klinkerhalt används 
följande ekvation, där 80 är andelen klinker i ett CEM II/A cement. 

x ∙ 80 = 65 %  x = 81,25 % CEM II/A-M  

Resterande del av bindemedlet kan ersättas av slagg. 

100 – 81,25 = 18,75 % tillsatt slagg  

Andel slagg från CEM II/A-M fås genom att räkna andelen av cementet multiplicerat med 
andelen slagg i cementet. 

0,8125 ∙ 14 = 11,375 % slagg från CEM II/A-M  

Dock får inte slagg från cementet och tillsatt slagg överskrida maxgränsen för exponeringsklassen. 

Total mängd slagg: 18,75 + 11,375 = 30,125 < 35  

Det här är accepterade mängder. 18,75 procent slagg får tillsättas ihop med ett CEM II/A-M i 
exponeringsklass XC4. 

6.3 k-värde 
Effektivitetsfaktor, även kallat k-värde, är en faktor som beskriver tillsatsmaterialet påverkan på 
hållfastheten och anger hur stor andel av tillsatsmaterialet som kan ersätta portlandcement 
(Svensk Byggtjänst 2017). Inom betongtekniken används k-värdeskonceptet för att räkna ut ett 
”ekvivalent vct”, vctekv, när tillsatsmaterial tillsätts. En annan benämning för vctekv är vbt. För 
betong utan tillsatsmaterial används istället vct.  

vct= vattenhalt
cementhalt

 (halter givna i kg/m3)  

vctekv=
effektiv vattenhalt

cementhalt +  ∙ (ki ∙ halten tillsatsmaterial i)  (halter givna i kg/m3)  

För flygaska får ett k-värde på 0,4 användas för betong som innehåller cementtyperna CEM I och 
CEM II/A. Då ett CEM II/A används ska förhållandet vara: flygaska/cement  0,25. Om mer 
flygaska än så tillsätts får den överstigande mängden inte räknas med då ett vctekv räknas ut, utan 
får antas fungera som filler. 

Då en mängd tillsatt flygaska uppgår till 20 procent av bindemedelsmängden får ett k-värde på 
0,5 tillämpas. För mängder flygaska överstigande 20 procent används k-värde enligt förklaringen 
ovan. 

För slagg får ett k-värde på 0,6 användas för betong som innehåller cementtyperna CEM I och 
CEM II/A. Förhållandet ska vara: slagg/cement  1,0. Om större mängd slagg används får inte 
den slaggen räknas med i vctekv utan får antas agera som filler. Det ska förutsättas att cementet har 
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lägsta cementklinkerhalt och högsta mängd andra huvudbeståndsdelar som möjligt vid 
bestämning av hur mycket av den tillsatta slaggen som får medräknas. 

I den här studien tas ingen hänsyn till k-värdet då inga ekvivalenta vattencementtal använts. 
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7 Genomförande av laboratoriestudier 

7.1 Förberedelser 
För att kunna räkna ut fuktkvoten i gruset behövdes det fuktiga gruset vägas upp och torkas. 
1000 g grus vägdes upp och kördes i en mikrovågsugn i 2 x 15 minuter. Efter de första 15 
minuterna rördes gruset runt så att det blev en jämn torkning. Då gruset hade torkat räknades 
skillnaden i vikt ut mellan det fuktiga gruset och det torra gruset. För att räkna ut fuktkvoten 
dividerades vikten vatten från gruset genom det torra grusets vikt. Fuktkvoten behövdes för att 
räkna om betongreceptet. I receptet behövdes det tas hänsyn till hur mycket vatten gruset 
innehöll så att mängden vatten kunde reduceras efter det. 

Ett recept för en betong C35/45 erhölls av Finja Prefab att utgå ifrån. Olika recept räknades fram 
med hänsyn till hur mycket flygaska och slagg de skulle innehålla. De recept som togs fram är 
betong med 0 procent tillsatsmaterial, som användes som en noll-referens, en blandning med 10 
procent flygaska, en med 20 procent flygaska, en med 10 procent slagg och en med 20 procent 
slagg. Recepten finns att ta del av i tabell 1. 

Tabell 1. Betongrecept per 1 m3, mängder angivna i torra material, kg/m3 

 Cement Flygaska Slagg Vatten Grus Makadam Flytmedel 
Noll-ref 400 - - 187 897 839 2,5 
FA 10 % 360 40 - 187 897 839 2,5 
FA 20 % 320 80 - 187 897 839 2,5 
MS 10 % 360 - 40 187 897 839 2,5 
MS 20 % 320 - 80 187 897 839 2,5 
 

För att ta reda på kornstorleksfördelningen i gruset användes en siktmaskin. 1000 g fuktigt grus 
torkades och vägdes på nytt. Därefter lades gruset i siktmaskinen. Siktmaskinen vibrerade i 20 
minuter och delade då in gruset i olika storlekar genom nät med olika stora maskor. Sedan vägdes 
innehållet i varje nät och de olika fragmentens mängd kunde erhållas. Med hjälp av Excel kunde 
en siktkurva göras, där fördelningen av stenstorklekarna i gruset ses, se bilaga 1. 

Lådor gjorda av cellplast tillverkades till de kuber som skulle härdas isolerade. Personalen på Finja 
Prefab tog sig an att göra dessa. Cellplasten hade en tjocklek på 100 mm. Innan gjutning i 
stålformar skedde oljades de så att betongen skulle lossna från stålformarna. Vanlig formolja 
användes. 

7.2 Uppvägning, blandning och gjutning 
Allt material vägdes upp innan betongen blandades. Materialet vägdes upp i hinkar. Vågar med 
en noggrannhet på fyra decimaler användes. Recepten räknades om från 1 m3 till 60 liter. Noll-
referensen gjordes först och då blandades en sats på 60 liter. Satsen användes till att gjuta samtliga 
kuber. När det var dags att blanda recepten med tillsatsmaterial behövdes en annan blandare 
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användas, se bild 1, den här blandaren klarade av att maximalt blanda 30 liter betong. Recepten 
innehållande tillsatsmaterial räknades då om till 25 liter och 15 liter. För att täcka behovet av 
mängden betong behövde 3 satser göras, två på 25 liter och en på 15 liter. Kuberna gjöts enligt 
tabell 2.  

Tabell 2. Gjutningsschema för recept innehållande tillsatsmaterial 

 

 

Då blandaren inte klarade av att blanda all betong som behövdes i en omgång, behövdes 
kompletterande gjutningar göras för att säkerställa resultaten. Vid de kompletterande 
gjutningarna gjöts 6 stycken kuber som trycktes efter 16 timmar. 3 stycken härdade i 
rumstemperatur och 3 stycken härdade i isolerad låda. Dessa extra gjutningar kommer framöver 
att kallas för kompletterande blandningar.  

Först torrblandades makadam, grus, cement och tillsatsmaterial till en jämn fördelning. Efter att 
de torra materialen var väl blandade tillsattes nästan allt vatten och efter det flyttillsatsmedlet. Lite 
vatten sparades för att kunna skölja ur behållaren för flyttillsatsmedlet, det hälldes sedan ner i 
blandningen. Efter att alla material blandats samman blandades betongblandningen i 100 
sekunder, det gjordes för att efterlikna produktionen. 

 

Bild 1. Betongblandare (Lindelöf 2017) 

Sats 1 (25 l) Sats 2 (25 l) Sats 3 (15 l) 
3 st kuber 16 h 
rumstemperatur 

3 st kuber 2 d 
rumstemperatur 

3 st kuber 28 d 
20 °C vatten 

3 st kuber 16 h 
isolerad låda 

3 st kuber 2 d 
isolerad låda 
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Efter att betongblandningen blandats färdigt tappades betongen upp i hinkar. Stålformarna som 
användes för att gjuta betongkuberna var 150 x 150 x 150 mm3 stora. Stålformarna placerades på 
en vibreringsplatta och fylldes till hälften med betong. Formen vibrerades tills ytan av betongen 
var blank, ca 5 till 10 sekunder. Därefter fylldes hela formen och vibrerades igen tills ytan var 
blank. En plastetikett med tydlig märkning över vilken sorts betong som gjöts vibrerades fast i 
ytan.  

7.3 Sättmått 
Ett sättmått gjordes för varje blandning för att kunna jämföra konsistensen på de olika 
blandningarna. Endast en sats gjordes för noll-referensen. För respektive recept innehållande 
flygaska och slagg togs ett sättmått för varje sats för att se hur konsistensen varierade över de olika 
recepten och satserna. För att mäta sättmåttet togs en del betong ut i en hink. En sättkon med 
diametern 200 mm i botten, 100 mm i toppen och 300 mm hög användes. En platta lades ut på 
golvet, på den ställdes sättkonen och den spändes fast med hjälp av kilar. Plattan blöttes ner. 
Sedan fylldes en tredjedel av konen med betong och stöttes 25 gånger med en stålstav med 16 
mm i diameter. Sedan fylldes den ytterligare en tredjedel och stöttes 25 gånger till. Till slut fylldes 
konen ända upp och de sista 25 stötarna levererades. Efter det var gjort lossades kilarna, och 
konen fördes upp med en jämn hastighet. Konen ställdes bredvid betonghögen och staven 
placerades ovanpå sättkonen. Sättmåttet är det mått som mäts från underkant på staven ner till 
högsta punkten på betonghögen, som kan ses på bild 2.  

Bild 2. Sättmått (Ljungdahl 2017)                     Bild 3. Betongkuber i vatten (Ljungdahl 2017) 

7.4 Härdning 
När alla kubformer var fyllda placerades de där de skulle stå och härda. Utav varje blandning blev 
det 9 stycken som skulle härdas i rumstemperatur med plast över sig så att de inte torkade ut för 
snabbt. 3 av dessa härdade i 16 timmar, 3 stycken i 2 dygn och 3 stycken i 28 dygn. De som 
härdades i 28 dygn avformades efter 2 dygn och sedan härdade de resten av tiden i ett kar fyllt 
med vatten som var 20 °C, se bild 3. 6 stycken härdade i en isolerad låda för att kunna jämföra 
hur mycket den förhöjda temperaturen påverkade hållfastheten. 3 av dessa härdade i 16 timmar 
och 3 stycken i 2 dygn. 



22 
 

7.5 Temperaturmätning 
Temperaturen mättes i några utav de kuber som härdade i 2 dygn. Det gjordes 
temperaturmätningar för alla de olika blandningarna men inte för alla kuber då det inte fanns 
tillräckligt med kanaler i mätaren. Temperaturmätaren som användes heter ConReg, senast 
kalibrerad mars 2016, den mätte temperaturen i kuberna var tionde minut. En sladd gjöts in 
centriskt i de kuber där temperaturen skulle mätas. Efter temperaturmätningen var klar fördes 
värdena över till en dator där resultaten visas i både tabell- och diagramform. De värden som 
ConReg tog fram var temperaturen, hållfastheten och mognadsåldern. Den information som 
främst används är temperaturen då hållfastheten testades på annat vis.  

7.6 Tryckning 
Cyber-Plus Evolution som är en drag-/tryck-maskin, senast kalibrerad oktober 2016, användes 
för att testa kubernas hållfasthet, se bild 4. Kuberna placerades centriskt enligt markering och 
sedan startades maskinen. Kuben utsattes för ett tryck med en hastighet på 0,6 MPa/sek och 
startlasten var på 50,0 kN. När kuben hade spruckit stannade maskinen och visade vid vilken last 
kuben sprack. Arean för kuben kunde läggas in som ett värde och då räknade maskinen även ut 
vid vilken tryckspänning, uttryckt i MPa, kuben sprack. För varje blandning, temperatur och 
tidpunkt trycktes 3 stycken kuber. Baserat på det här räknades medelvärde och standardavvikelse 
ut. 

 

Bild 4. Cyber-Plus Evolution, drag-/tryckmaskin (Lindelöf 2017) 
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8 Resultat 

8.1 Tryckhållfasthet 
Resultaten för tryckhållfasthet för varje kub finns i bilaga 2.  

8.1.1 Inverkan av flygaska

8.1.1.1 Kuber härdade i rumstemperatur 
I tabell 3 ses medelvärde och standardavvikelse för noll-referensen, 10 respektive 20 procent 
flygaska som fått härda i rumstemperatur. 

Tabell 3. Medelvärde och standardavvikelse 

  16 h   2 d   28 d 

Medelvärde 
Standard-
avvikelse Medelvärde 

Standard-
avvikelse Medelvärde 

Standard-
avvikelse 

Noll-ref 17,3 MPa 0,506 37,1 MPa 0,736 63,9 MPa 0,541 
FA 10 % 10,0 MPa 0,316 34,4 MPa 0,204 62,3 MPa 0,702 
FA 20 % 7,9 MPa 0,319 27,9 MPa 0,076 57,1 MPa 0,449 

 

I figur 3 ses hållfasthetsutvecklingen för noll-referensen, 10 respektive 20 procent flygaska som 
har fått härda i rumstemperatur. 

 

Figur 3. Tryckhållfasthetsutveckling  

I figur 4 ses den tidiga hållfasthetsutvecklingen för noll-referensen, 10 respektive 20 procent 
flygaska som har fått härda i rumstemperatur.  
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Figur 4. Tryckhållfasthetsutveckling 

8.1.1.2 Kuber härdade i isolerad låda 
I tabell 4 ses medelvärde och standardavvikelse för noll-referensen, 10 respektive 20 procent 
flygaska som fått härda i isolerade lådor. 

Tabell 4. Medelvärde och standardavvikelse 

  16 h   2 d 

Medelvärde 
Standard-
avvikelse Medelvärde 

Standard-
avvikelse 

Noll-ref 24,3 MPa 0,202 42,2 MPa 0,445 
FA 10 % 13,4 MPa 0,630 38,9 MPa 0,878 
FA 20 % 11,1 MPa 0,601 33,1 MPa 1,018 

 

I figur 5 ses den tidiga hållfasthetsutvecklingen för noll-referensen, 10 respektive 20 procent 
flygaska som har fått härda i isolerade lådor.  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 6 12 18 24 30 36 42 48

Tr
yc

kh
ål

lfa
st

he
t [

M
Pa

] 

Tid [h] 

Noll-ref FA 10 % FA 20 %



25 
 

 

Figur 5. Tryckhållfasthetsutveckling 

8.1.2 Inverkan av slagg 

8.1.2.1 Kuber härdade i rumstemperatur 
I tabell 5 ses medelvärde och standardavvikelse för noll-referensen, 10 respektive 20 procent slagg 
som fått härda i rumstemperatur. 

Tabell 5. Medelvärde och standardavvikelse 

  16 h   2 d   28 d 

Medelvärde 
Standard-
avvikelse Medelvärde 

Standard-
avvikelse Medelvärde 

Standard-
avvikelse 

Noll-ref 17,3 MPa 0,506 37,1 MPa 0,736 63,9 MPa 0,541 
MS 10 % 11,8 MPa 0,310 33,2 MPa 0,511 68,0 MPa  1,215 
MS 20 % 7,9 MPa 0,376 28,7 MPa 0,437 66,9 MPa  0,053 

 

I figur 6 ses hållfasthetsutvecklingen för noll-referensen, 10 respektive 20 procent slagg som har 
fått härda i rumstemperatur. 
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Figur 6. Tryckhållfasthetsutveckling 

I figur 7 ses den tidiga hållfasthetsutvecklingen för noll-referensen, 10 respektive 20 procent slagg 
som har fått härda i rumstemperatur.  

 

Figur 7. Tryckhållfasthetsutveckling under 48 timmar, kuber härdade i rumstemperatur 

8.1.2.2 Kuber härdade i isolerad låda 
I tabell 6 ses medelvärde och standardavvikelse för noll-referensen, 10 respektive 20 procent slagg 
som fått härda i isolerade lådor. 
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Tabell 6. Medelvärde och standardavvikelse 

  16 h   2 d 

Medelvärde 
Standard-
avvikelse Medelvärde 

Standard-
avvikelse 

Noll-ref 24,3 MPa 0,202 42,2 MPa 0,445 
MS 10 % 15,0 MPa 0,058 39,2 MPa 0,748 
MS 20 % 10,5 MPa 0,255 35,8 MPa 0,693 

 

I figur 8 ses den tidiga hållfasthetsutvecklingen för noll-referensen, 10 respektive 20 procent slagg 
som har fått härda i isolerade lådor.  

 

Figur 8. Tryckhållfasthetsutveckling 

8.1.3 Skillnad mellan satser 
En sammanställning utav de första blandningarna innehållande flygaska respektive slagg gentemot 
de kompletterande blandningarna visas i tabell 7 och 8. Värdena på tryckhållfastheten är 
medelvärden från 3 olika kuber. 

Tabell 7. Tryckhållfasthet för 16 h härdade i rumstemperatur 

Första gjutning Kompletterande gjutning  

    Medelvärde 
Standard- 
avvikelse Medelvärde 

Standard- 
avvikelse 

FA 10 % 10,0 MPa 0,316 12,4 MPa 0,698 
FA 20 % 7,9 MPa 0,319 9,5 MPa 0,225 
MS 10 % 11,8 MPa 0,310 14,2 MPa 0,551 
MS 20 % 7,9 MPa 0,376 10,6 MPa 0,253 
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Tabell 8. Tryckhållfasthet för 16 h härdade i isolerad låda 

Första gjutning Kompletterande gjutning

    Medelvärde 
Standard- 
avvikelse Medelvärde 

Standard- 
avvikelse 

FA 10 % 13,4 MPa 0,630 17,1 MPa 0,113 
FA 20 % 11,1 MPa 0,601 13,1 MPa 0,145 
MS 10 % 15,0 MPa 0,058 18,9 MPa 0,356 
MS 20 % 10,5 MPa 0,255 14,7 MPa 0,451 

 

8.2 Temperatur 
Figur 9 visar temperaturutvecklingen i betongen för noll-referensen. I tabell 9 sammanställs 
avlästa värden för temperaturen i betongen. Kanal 1 och 2 visar temperaturen för kuber härdade i 
isolerad låda, kanal 3 och 4 visar temperaturen för kuber härdade i rumstemperatur.  

 

Figur 9. Temperatur i betongen, noll-referens 
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Tabell 9. Temperaturmätning, noll-referens 

  Kanal 1 Kanal 2 Kanal 3 Kanal 4 
0 timmar 18,3 °C 18,0 °C 17,8 °C 17,8 °C 
2 timmar 18,5 °C 18,4 °C 18,2 °C 18,4 °C 
4 timmar 19,5 °C 19,3 °C 18,8 °C 19,1 °C 
6 timmar 21,5 °C 21,1 °C 19,8 °C 20,4 °C 
8 timmar 24,6 °C 23,9 °C 21,2 °C 22,0 °C 

10 timmar 28,9 °C 27,9 °C 22,8 °C 23,9 °C 
12 timmar 33,2 °C 32,3 °C 24,2 °C 25,7 °C 
14 timmar 35,4 °C 34,6 °C 24,3 °C 25,9 °C 
16 timmar 36,8 °C 35,9 °C 23,5 °C 25,2 °C 
18 timmar 36,9 °C 36,0 °C 22,8 °C 24,4 °C 
20 timmar 36,6 °C 35,7 °C 21,8 °C 23,4 °C 
22 timmar 36,0 °C 35,1 °C 21,1 °C 22,5 °C 
24 timmar 35,2 °C 34,4 °C 20,5 °C 21,7 °C 
26 timmar 34,4 °C 33,6 °C 20,2 °C 21,1 °C 
28 timmar 35,5 °C 32,8 °C 19,8 °C 20,6 °C 
30 timmar 32,6 °C 31,9 °C 19,4 °C 20,1 °C 
32 timmar 31,7 °C 31,0 °C 19,1 °C 19,7 °C 
34 timmar 30,7 °C 30,1 °C 19,0 °C 19,5 °C 
36 timmar 29,9 °C 29,2 °C 18,9 °C 19,3 °C 
38 timmar 29,0 °C 28,4 °C 18,8 °C 19,2 °C 
40 timmar 28,2 °C 27,6 °C 18,6 °C 18,9 °C 
42 timmar 27,4 °C 26,9 °C 18,5 °C 18,8 °C 
44 timmar 26,6 °C 26,1 °C 18,5 °C 18,7 °C 
46 timmar 26,0 °C 25,5 °C 18,6 °C 18,7 °C 
48 timmar 25,6 °C 25,1 °C 18,5 °C 18,7 °C 

MMedelvärde  229,6 °C  228,8 °C  220,2 °C  220,9 °C  
 

Figur 10 visar temperaturutvecklingen i betongen för flygaskeblandningarna. I tabell 10 
sammanställs avlästa värden för temperaturen i betongen. Kanal 1 visar temperaturen för en kub 
med 10 procent flygaska härdad i isolerad låda, kanal 2 visar temperaturen för en kub med 10 
procent flygaska härdad i rumstemperatur, kanal 3 visar temperaturen för en kub med 20 procent 
flygaska härdad i isolerad låda och kanal 4 visar temperaturen för en kub med 20 procent flygaska 
härdad i rumstemperatur.  
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Figur 10. Temperatur i betongen, flygaska 10 respektive 20 procent 

Tabell 10. Temperaturmätning, flygaska 10 respektive 20 procent 

  Kanal 1 Kanal 2 Kanal 3 Kanal 4 
0 timmar 19,0 °C 19,3 °C 19,3 °C 18,8 °C 
2 timmar 19,6 °C 19,5 °C 19,7 °C 19,2 °C 
4 timmar 20,4 °C 19,8 °C 20,1 °C 19,3 °C 
6 timmar 21,4 °C 20,4 °C 20,7 °C 19,6 °C 
8 timmar 23,6 °C 21,5 °C 22,1 °C 20,5 °C 

10 timmar 26,3 °C 22,8 °C 24,4 °C 21,8 °C 
12 timmar 29,8 °C 24,0 °C 27,3 °C 23,0 °C 
14 timmar 32,9 °C 24,6 °C 31,0 °C 23,9 °C 
16 timmar 34,4 °C 24,6 °C 33,6 °C 24,9 °C 
18 timmar 35,4 °C 24,1 °C 34,9 °C 24,8 °C 
20 timmar 36,1 °C 23,4 °C 35,7 °C 23,9 °C 
22 timmar 36,4 °C 22,6 °C 36,1 °C 22,7 °C 
24 timmar 36,5 °C 22,0 °C 36,3 °C 21,9 °C 
26 timmar 36,4 °C 21,5 °C 36,2 °C 21,4 °C 
28 timmar 36,3 °C 21,2 °C 36,2 °C 20,9 °C 
30 timmar 36,0 °C 20,8 °C 35,9 °C 20,5 °C 
32 timmar 35,7 °C 20,5 °C 35,6 °C 20,2 °C 
34 timmar 35,4 °C 20,3 °C 35,2 °C 20,1 °C 
36 timmar 34,9 °C 20,2 °C 34,8 °C 20,0 °C 
38 timmar 34,5 °C 20,1 °C 34,4 °C 20,0 °C 
40 timmar 34,1 °C 19,9 °C 33,9 °C 19,8 °C 
42 timmar 33,6 °C 19,7 °C 33,5 °C 19,6 °C 
44 timmar 33,2 °C 19,6 °C 33,0 °C 19,6 °C 
46 timmar 32,7 °C 19,5 °C 32,6 °C 19,2 °C 
48 timmar 32,3 °C 18,3 °C 31,8 °C 18,0 °C 

MMedelvärde  331,5 °C  221,2 °C  331,0 °C  220,9 °C  
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Figur 11 visar temperaturutvecklingen i betongen för de kompletterande blandningarna med 
flygaska. I tabell 11 sammanställs avlästa värden för temperaturen i betongen. Kanal 1 visar 
temperaturen för en kub med 10 procent flygaska härdad i rumstemperatur, kanal 2 visar 
temperaturen för en kub med 10 procent flygaska härdad i isolerad låda, kanal 3 visar 
temperaturen för en kub med 20 procent flygaska härdad i rumstemperatur och kanal 4 visar 
temperaturen för en kub med 20 procent flygaska härdad i isolerad låda. 

 

Figur 11. Temperatur i betongen, kompletterande blandningar med flygaska 10 respektive 20 procent 

Tabell 11. Temperaturmätning, kompletterande blandningar med flygaska 10 respektive 20 procent 

  Kanal 1 Kanal 2 Kanal 3 Kanal 4 
0 timmar 18,5 °C 18,8 °C 18,6 °C 18,8 °C 
2 timmar 18,9 °C 19,2 °C 19,1 °C 19,4 °C 
4 timmar 18,9 °C 19,5 °C 19,1 °C 19,7 °C 
6 timmar 19,4 °C 20,3 °C 19,5 °C 20,6 °C 
8 timmar 20,4 °C 22,0 °C 20,5 °C 22,2 °C 

10 timmar 21,8 °C 24,4 °C 21,7 °C 24,6 °C 
12 timmar 23,1 °C 27,5 °C 23,0 °C 27,6 °C 
14 timmar 24,3 °C 31,1 °C 24,1 °C 31,2 °C 
16 timmar 24,8 °C 33,3 °C 24,7 °C 32,9 °C 

MMedelvärde  221,1 °C  224,0 °C  221,1 °C  224,1 °C  
 

Figur 12 visar temperaturutvecklingen i betongen för slaggblandningarna. I tabell 12 
sammanställs avlästa värden för temperaturen i betongen. Kanal 1 visar temperaturen för en kub 
med 10 procent slagg härdad i rumstemperatur, kanal 2 visar temperaturen för en kub med 10 
procent slagg härdad i isolerad låda, kanal 3 visar temperaturen för en kub med 20 procent slagg 
härdad i rumstemperatur och kanal 4 visar temperaturen för en kub med 20 procent slagg härdad 
i isolerad låda. 
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Figur 12. Temperatur i betongen, slagg 10 respektive 20 procent 

Tabell 12. Temperaturmätning, slagg 10 respektive 20 procent 

  Kanal 1 Kanal 2 Kanal 3 Kanal 4 
0 timmar 17,2 °C 17,0 °C 17,6 °C 17,0 °C 
2 timmar 17,8 °C 17,6 °C 17,7 °C 17,6 °C 
4 timmar 18,0 °C 18,0 °C 17,8 °C 18,1 °C 
6 timmar 18,5 °C 18,7 °C 18,2 °C 18,9 °C 
8 timmar 19,3 °C 20,0 °C 19,0 °C 20,4 °C 

10 timmar 20,5 °C 22,2 °C 20,2 °C 22,6 °C 
12 timmar 21,8 °C 24,9 °C 21,2 °C 25,4 °C 
14 timmar 22,8 °C 27,9 °C 22,3 °C 28,5 °C 
16 timmar 23,5 °C 29,7 °C 23,0 °C 30,3 °C 
18 timmar 23,1 °C 30,7 °C 22,5 °C 31,4 °C 
20 timmar 22,5 °C 31,3 °C 21,6 °C 32,1 °C 
22 timmar 21,8 °C 31,6 °C 20,9 °C 32,5 °C 
24 timmar 21,2 °C 31,8 °C 20,1 °C 32,7 °C 
26 timmar 20,6 °C 31,9 °C 19,6 °C 32,7 °C 
28 timmar 20,0 °C 31,8 °C 19,3 °C 32,6 °C 
30 timmar 19,5 °C 31,5 °C 19,0 °C 32,4 °C 
32 timmar 19,1 °C 31,3 °C 18,7 °C 32,1 °C 
34 timmar 18,8 °C 31,0 °C 18,7 °C 31,8 °C 
36 timmar 18,6 °C 30,7 °C 18,6 °C 31,5 °C 
38 timmar 18,7 °C 30,3 °C 18,8 °C 31,1 °C 
40 timmar 18,7 °C 30,0 °C 19,9 °C 30,7 °C 
42 timmar 18,8 °C 29,6 °C 19,2 °C 30,4 °C 
44 timmar 19,0 °C 29,3 °C 19,3 °C 30,1 °C 
46 timmar 19,0 °C 29,1 °C 19,0 °C 29,7 °C 
48 timmar 18,9 °C 28,7 °C 18,8 °C 29,2 °C 

MMedelvärde  119,9 °C  227,5 °C  119,6 °C  228,1 °C  
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Figur 13 visar temperaturutvecklingen i betongen för de kompletterande blandningarna med 
slagg. I tabell 13 sammanställs avlästa värden för temperaturen i betongen. Kanal 1 visar 
temperaturen för en kub med 10 procent slagg härdad i rumstemperatur, kanal 6 visar 
temperaturen för en kub med 10 procent slagg härdad i isolerad låda, kanal 3 visar temperaturen 
för en kub med 20 procent slagg härdad i rumstemperatur och kanal 4 visar temperaturen för en 
kub med 20 procent slagg härdad i isolerad låda. 

 

Figur 13. Temperatur i betongen, kompletterande blandningar med slagg 10 respektive 20 procent 

Tabell 13. Temperaturmätning, kompletterande blandningar med slagg 10 respektive 20 procent 

  Kanal 1 Kanal 2 Kanal 4 Kanal 6 
0 timmar 19,8 °C 18,7 °C 18,8 °C 19,1 °C 
2 timmar 19,4 °C 19,3 °C 19,6 °C 19,9 °C 
4 timmar 19,4 °C 19,3 °C 20,0 °C 20,8 °C 
6 timmar 20,0 °C 19,7 °C 21,4 °C 22,5 °C 
8 timmar 21,0 °C 20,6 °C 23,5 °C 25,1 °C 

10 timmar 22,3 °C 21,7 °C 26,4 °C 28,5 °C 
12 timmar 23,5 °C 22,7 °C 30,3 °C 31,9 °C 
14 timmar 24,3 °C 23,6 °C 33,3 °C 33,7 °C 
16 timmar 24,2 °C 23,7 °C 34,6 °C 34,3 °C 

MMedelvärde  221,5 °C  221,0 °C  225,3 °C  226,2 °C  
 

8.3 Konsistens/sättmått 
Resultaten från sättmåtten kan ses i tabell 14. Endast en blandning gjordes av noll-referensen. 
Därför finns inget medelvärde eller standardavvikelse för sättmåttet. Från de olika satserna har ett 
medelvärde räknats fram som representerar blandningen.  
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Tabell 14. Sättmått 

    16h 2d 28d 
Komp. 

gjutning MMeedelvärde  
SSttaanddaard--  
aavvikelse  

Noll-ref 105 mm  -  -  -  -  -  - 
FA 10 %  - 85 mm 165 mm 105 mm 85 mm 110 mm 33 mm 
FA 20 %  - 90 mm 210 mm 150 mm 105 mm 139 mm 47 mm 
MS 10 %  - 85 mm 80 mm 90 mm 80 mm 84 mm 4 mm 
MS 20 %  - 121 mm 120 mm 130 mm 90 mm 115 mm 15 mm 
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9 Analys och diskussion 
Resultaten från tryckningarna har generellt sett haft liten standardavvikelse. Däremot har 
resultaten mellan de första gjutningstillfällena och de kompletterande gjutningarna avvikit i större 
utsträckning. Arbetsgenomförandet har skett på samma sätt, den enda skillnad som finns är att 
två olika fabrikat av stålformar använts för gjutningen. Enligt Esping (2017) ska olika fabrikat på 
stålformar inte påverka resultatet i så stor utsträckning, men små avvikelser i tillvägagångssättet 
kan påverka den tidiga hållfastheten kraftigt.  

Hållfastheten för noll-referensen efter 16 timmars härdning i rumstemperatur blev 17,3 MPa, 
alltså uppfylldes kravet på 16 MPa. Inga av blandningarna med tillsatsmaterial som härdats i 
rumstemperatur uppnådde kravet. Utav blandningarna som härdade i isolerad låda har 
blandningarna med 10 procent flygaska respektive 10 procent slagg potential att nå godkända 
nivåer. I första gjutningsrundan nåddes inte godkända värden, men för de kompletterande 
gjutningarna nådde de båda godkänt värde. Genom att utföra ytterligare tester skulle det kunna 
bekräftas om recepten är användbara.  

28 dygns hållfasthet för en betongtyp C35/45 ska ligga på 45 MPa för en tryckt kub. 
Hållfastheten som uppnåddes var betydligt högre och låg på 63,9 MPa för noll-referensen. För 
flygaska 10 respektive 20 procent låg hållfastheten på 62,3 respektive 57,1 MPa. Hållfastheten 
sjönk i takt med ökad mängd flygaska. För slagg 10 respektive 20 procent låg hållfastheten på 
68,0 respektive 66,9 MPa. För blandningarna innehållande 10 respektive 20 procent slagg blev 
hållfastheten högre än för noll-referensen.   

Resultaten visar att hållfastheten efter 28 dygn blir lägre vid inblandning av flygaska i CEM II 
betong. Hållfastheten sjunker då flygaska och CEM II används tillsammans. Det här stämmer 
överens med resultaten Kornboonraksa och Srisukphun (2015) fått för flygaska tillsatt i betong 
innehållande CEM I. Resultaten visar att vid ökad mängd slagg sjunker den tidiga 
hållfasthetsutvecklingen, vilket stämmer med resultaten från McNally och Sheils (2012). 
Hållfastheten vid 28 dygn blir högre vid inblandning av 10 och 20 procent slagg, vilket kan 
jämföras med McNally och Sheils (2012) resultat för CEM II/A-L och 50 procent slagg som fick 
en högre hållfasthet än provet med 0 procent slagg i. 

Temperaturerna för de olika blandningarna har startat på i stort sett samma värden vid varje 
gjutning. Temperaturutvecklingen har skett på liknande sätt och temperaturerna mellan första 
gjutningstillfällena och de kompletterande gjutningarna har skiljt sig oväsentligt. Temperaturen 
har haft en betydande inverkan för hållfasthetsutvecklingen. En högre temperatur i betongen har 
lett till en snabbare hållfasthetsutveckling. Det här ligger i linje med de resultat som Barnett et al. 
(2006) fått. Recepten innehållande flygaska har inte visat några tecken på att nå en högre 
hållfasthet än noll-referensen vid förhöjd härdningstemperatur, som nämns i Svensk Byggtjänst 
(1997). En förhöjd härdningstemperatur, vilket uppnås då kuberna får härda i isolerade lådor, är 
väsentlig för att de tidiga hållfasthetskraven ska kunna uppnås då tillsatsmaterial tillsätts.  
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Sättmåtten hade relativt stor standardavvikelse, speciellt för flygaskesatserna. Standardavvikelserna 
var något lägre för satserna med slagg.  Resultaten för sättmåtten för de olika satserna med samma 
recept varierade stort för den första blandningen av flygaska. En trolig anledning till det här är att 
blandaren gav satsen en ojämn konsistens, vilket inte uppmärksammades direkt. Under 
gjutningen av blandningarna innehållande slagg hade problemet dock uppmärksammats och 
betong från olika hinkar användes för att göra sättmåttet. Då blandades betong som hade lösare 
konsistens med betong som hade fastare konsistens, vilket resulterade i ett jämnare resultat på 
sättmåttet och mindre standardavvikelse.  

Genom miljövarudeklarationer har koldioxidutsläppen för respektive bindemedel kartlagts och 
sammanställts i tabell 15. Flygaska belastar koldioxidutsläppen minst medan slaggen står för 
något högre koldioxidutsläpp. Cementet har koldioxidutsläpp som ligger högt över de båda 
tillsatsmaterialen.  

Tabell 15. Koldioxidutsläpp för de olika materialen 

Material   Fabrikat CO2 utsläpp 
[kg/ton] 

Källa 

Flygaska   Emineral 3,92 (Teknologisk Institut 2013) 
Slagg   Orcem Eco2CEM 34,2 Bilaga 3 
Cement   Cemex komposit 656 (The Norwegian EPD Foundation 2014) 
 

Mängden koldioxid genererat från bindemedlen används för att jämföra utsläppen för de olika 
recepten. Ett koldioxidutsläpp per m3 betong har räknats ut för respektive blandning genom 
proportionering och kan ses i tabell 16. Även den minskning som uppnås genom att tillsätta olika 
mängder tillsatsmaterial är uträknad och kan också ses i tabell 16. 

Tabell 16. Koldioxidutsläpp beroende av bindemedel för de olika recepten 

 
Betongrecept 

 
CO2 utsläpp [kg/m3] Minskning av CO2 utsläpp 

Noll-ref 262,4 - 
FA 10 % 236,3 10 % 
FA 20 % 210,2 20 % 
MS 10 % 237,5 9 % 
MS 20 % 212,7 19 % 
 

Enligt beräkningar gjorda på delmaterialens bidrag till koldioxidutsläpp kunde det konstateras att 
med hjälp av flygaska och slagg kan en minskning av koldioxidutsläpp nås, vilket tidigare 
konstaterats av Georgopoulos och Minson (2014). 

Standarderna är svårtolkade. Med hjälp av erfarna personer inom branschen har uträkningar av 
tillåten mängd tillsatsmaterial gjorts. För att nå den maximala tillåtna mängden tillsatsmaterial 
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behövdes andra faktorer tas hänsyn till, till exempel klinkerhalt. I och med att standarderna är 
svårtolkade har olika tolkningar erhållits från olika personer. En avvägning fick göras för att 
bestämma vilken av tolkningarna som skulle väga tyngst. Hänsyn har inte tagits till alla krav 
enligt standarderna, de krav som har bortsetts från är vctekv och lägsta bindemedelshalt. 

Enligt standarden SS 137003:2015 har maximala värden för inblandning av slagg och flygaska 
räknats fram då ett CEM II/A-M (S-LL) 52,5 N används. Resultaten är sammanställda i tabell 
17. 

Tabell 17. Tillåten mängd tillsatsmaterial 

Tillsatsmaterial XC1 XC4 
Flygaska 35 % 18,75 % 
Slagg 56,25 % 18,75 % 
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10 Slutsats 
Genom att tillsätta tillsatsmaterial i betongen finns det möjligheter att sänka koldioxidutsläppen 
samtidigt som hållfasthetskraven uppnås när betongen härdar vid en förhöjd temperatur jämfört 
med rumstemperatur. I studien var de potentiellt användbara recepten de med 10 procent 
flygaska respektive 10 procent slagg då de var nära det tidiga hållfasthetskravet som ställs. Kraven 
på maximal tillåten mängd tillsatsmaterial enligt standarderna överskreds inte. De två recepten 
medförde en minskning av koldioxidutsläpp på 10 procent respektive 9 procent. Recepten med 
20 procent flygaska respektive 20 procent slagg har inte potential att nå kraven för den tidiga 
hållfastheten, de överskrider även de högsta tillåtna mängderna tillsatsmaterial för 
exponeringsklassen XC4 enligt standarderna.   

Resultaten visar att det hållfasthetskrav som är svårast att uppnå är det efter 16 timmar. 
Tillsatsmaterial som har använts i studien har visat sig sänka den tidiga hållfasthetsutvecklingen. 
Det går inte att tillsätta för stora mängder tillsatsmaterial när de tidiga hållfasthetskraven ska 
uppfyllas. Kraven på 28 dygns hållfasthet nåddes utan problem för samtliga recept.  

10.1 Förslag till fortsatta studier 
I framtida forskning finns det andra tillvägagångssätt som kan studeras för att undersöka om den 
tidiga hållfastheten kan höjas. Ett tillvägagångssätt är att använda en aktivator för att undersöka 
om den kan förbättra den tidiga hållfasthetsutvecklingen. Ett annat sätt är att koppla på 
värmeslingor under stålformarna när betongen härdar för att se den påverkan det får på den tidiga 
hållfastheten.  

För vidare studier bör det undersökas hur betongen beter sig i produktionen. Ett recept som 
klarar kravet på hållfasthet och därför har potential i prefabindustrin måste studeras vidare. Det 
måste undersökas om betongen är lämplig för användning i produktionen. Betongen ska ha en 
arbetbarhet som liknar grundreceptet eller att den är enklare att arbeta med. Betongens yta måste 
kunna bearbetas för att få rätt textur. Delar av elementen är synliga efter montering och då är det 
viktigt att betongens yta är fin.  
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Bilaga 1 
Siktkurva för grus 0-8 mm. 

2017-02-14 Prov 1 
Camilla & Anna 0-8 grus 

Sikt 
mm 

Stannar 
gram 

Stannar 
% 

Passerar 
% 

Stannar 
S:a %

16 0 0,0 100,0 0,0 
11,2 0 0,0 100,0 0,0 

8 62,5 6,5 93,5 6,5 
5,6 83 8,6 84,9 15,1 
4 53,5 5,6 79,3 20,7 
2 80 8,3 71,0 29,0 
1 91,5 9,5 61,5 38,5 

0,5 130,5 13,6 47,9 52,1 
0,25 221 23,0 25,0 75,0 

0,125 143 14,9 10,1 44,9 
< 

0,125 97,5 10,1 0,0 2,82 

Summa 962,5 100,0   2,60 
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CE-gränsvärden

Nedre Övre
100 100
100 100
100 100
90,0 99,0
82,0 99,0
76,0 96,0
68,0 88,0
55,0 75,0
37,0 57,0
12,0 32,0
3,0 9,0
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Bilaga 2 
Tryckhållfastheter i MPa. 

Tryckhållfastheter för ordinarie blandningar. 

 

Tryckhållfastheter för kompletterande blandningar. 
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Bilaga 3 
Miljövarudeklaration från Orcem. 
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