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Förord 
 
Detta examensarbete har utförts vid Sektionen för Ekonomi och Teknik vid 
Högskolan i Halmstad. Arbetet har pågått under vårterminen 2007 och ingår som en 
avslutande del i byggnadsingenjör programmet. 
 
Arbetet har varit mycket lärorikt och intressant. De teoretiska studierna tillsammans 
med intressanta och givande samtal med kunniga personer inom branschen har lett till 
en bredare kunskapsbas. Därefter har våra praktiska studier bidragit till en större 
förståelse och ett nytt intresse i ämnet. 
 
Vi vill rikta ett stort tack till alla som varit med och hjälpt oss genomföra detta 
examensarbete. Först och främst alla aktörer, som på grund av sekretess inte kan 
nämnas vid namn, vilka vänligt ställt upp med betongrecept och bistått med 
flyttillsatsmedel till våra gjutningar. Även Sten Rodenstam på Nordkalk AB som på 
kort notis bistod med kalkfiller och till Fatbardhe Hetemaj, Thomas Larsson och 
Rikard Ivert för deras hjälp vid gjutningarna. Sist men inte minst vill vi även nämna 
Bertil Persson för hans tankar och idéer initialt till arbetet, vår handledare Bengt Hjort 
och Mats Gunnarsson från Sektionen Informationsvetenskap, Data och Ekonomi för 
hans hjälp med regressionsanalysen. 
 
Vi önskar att med denna rapport även väcka intresse hos andra vilket kan leda till 
fortsatta fördjupade studier. 
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Sammanfattning 
 
Betong är ett mycket vanligt byggmaterial vilket används inom flertalet byggnationer 
i Sverige och utomlands. Materialet kännetecknas av god beständighet, formbarhet 
och hållfasthet. Tillsättning av tillsatsmedel förändrar betongens egenskaper. Ett 
exempel på tillsatsmedel är flyttillsatsmedel. Genom att tillsätta medel av 3:e 
generation erhålls en självkompakterande betong. Detta gör betongen mer lättarbetad 
och mindre styv utan att minska hållfastheten.  
Idag (våren 2007) finns inget fastställt sätt att ta fram mängden flyttillsatsmedel i ett 
betongrecept. Detta görs genom att experimentera eller använda sig av dataprogram. 
 
Denna rapport är resultatet av en undersökning huruvida det finns ett samband mellan 
mängden flyttillsatsmedel och utbredningsmåttet. En mängd betongrecept från olika 
aktörer på marknaden har studerats för att genom en regressionsanalys undersöka 
eventuellt samband. På grund av regressionsanalysens resultat har ett flertal praktiska 
gjutningar med fyra olika flyttillsatsmedel genomförts. 
 
Resultatet av undersökningarna visar att det finns ett samband mellan flyttillastsmedel 
och sättmåttet i betong. Dock spelar för många variabler in för att kunna säkerställa 
ett direkt matematiskt samband. En variabel är effektivitetsfaktorn, som differentierar 
sig stort hos de fyra olika flyttillsatsmedel som har studerats. 
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Abstract 
 
Concrete is a very common construction material. Its characteristics are strength, 
durability and formability.  Superplasticizer is a common admixture,  which changes 
the properties of concrete. 
 
Today (spring 2007) there are no certain mathematical methods to calculate the 
required percentage of this admixture needed to give the necessary set slump flow in 
the overall concrete recipe.   
 
Concrete batching companies must therefore experiment with different amount of 
superplasticizer in order to meet the specified slump and strength. 
The purpose of this report is to investigate if any mathematical relation can be 
established between the amount of superplasticizer used and the slump flow achieved. 
 
After carrying out some practical experiments using four different superplasticizers a 
direct relationship can be establish between the percentage of admixture used and the 
slump/flowability achieved.Unfortunatly at present due to the numerous variables, the 
calulation of mathmatical formula can not be achieved.
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1. Inledning 
Detta kapitel presenterar en bakgrund till uppsatsen, följt av en problemdiskussion 
som formulerar uppsatsens syfte. Därefter följer definitioner av begrepp och 
avslutningsvis avgränsningar. 
 
1.1 Bakgrund 
Betong är ett mycket vanligt byggmaterial som används inom flertalet byggnationer i 
Sverige och utomlands. God beständighet, formbarhet och hållfasthet är några av de 
viktiga egenskaper betongen besitter (Burström, 2001). 
 
För att erhålla erforderlig kvalitet och önskade egenskaper hos betongen tillsätts 
tillsatsmedel. Några idag använda tillsatsmedel är luftporbildande-, retarderande-, 
accelererande- och flyttillsatsmedel.  
 
Receptframtagning till betong experimenteras fram av personal på betongföretagen 
eller så används dataprogram. Dessa dataprogram talar om mängden av de olika 
beståndsdelarna som skall tillsättas för att betongen skall erhålla önskad hållfasthet, 
arbetbarhet och kvalitet. Idag (jan, 2007) finns dock inget hjälpmedel som kan 
tillhandahålla den erforderliga mängden flyttillsatsmedel som skall tillsättas för att 
erhålla önskat konsistens. Flyttillsatsmedel tillsätts betongen för att få den mer 
lättflytande och mindre arbetskrävande ute på arbetsplatsen. Den färdigblandade 
betongens konsistens anges som ett sättmått / utbredningsmått. 
 
Problemdiskussion 
Varför är rätt mängd flyttillsatsmedel viktigt?  
Vattenhalten i betong är av väsentlig betydelse för betongens hållfasthet och 
konsistens samt för dess homogena struktur. Mängden vatten kan reduceras genom att 
ersättas av flyttillsatsmedel samtidigt som det sänker vct-talet (se kapitel 1.3) i 
betongen. Flyttillsatsmedlet bidrar även till en mer lätthanterlig betong.  
 
Hur påverkas sättmåttet av flyttillsatsmedlet?  
Betongens sättmått ökar med största sannolikhet vid ökad mängd flyttillsatsmedel. 
Hur förändras den homogena uppbyggnaden och stabiliteten? 
 
1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att utreda sambandet mellan sättmåttet och 
mängden flyttillsatsmedel i betong. Vidare skall detta examensarbete undersöka om 
eventuellt samband kan förenkla för betongindustrins receptframtagning. 
  
1.3 Definition av begrepp 
I det följande anges några viktiga begrepp som används i föreliggande rapport. 
 
Dispergering 
Spridning hos ingående partiklar i betongen 
Filler 
Finkornigt tillsatsmaterial med en partikelstorlek < 0.125mm (Ljungkrantz, 2002). 
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Flyttillsatsmedel 
Tillsatsmedel som påverkar ytspänningen i betongen. Idag talas det om tre typer eller 
generationer.  * Ligninbaserade (1:a generationen) 
  * Melamin- /Naftalenbaserade (2:a generationen) 
  * Polykaboxylater (3:e generationen)  
(Ljungkrantz, 2002). 
Normalbetong 
Normalbetong är i detta arbete all betong som inte räknas som SKB. 
Regressionsanalys 
Regressionsanalys används för att försöka beskriva hur ett samband mellan olika 
variabler kan se ut (Gunnarsson, 2002). 
Självkompakterande betong, SKB 
En typ av betong som genom gravitationskraft förmår att fylla och flyta ut, samt 
omsluta armering och ingjutningsgods utan någon typ av separation utav betongens 
beståndsdelar. SKB är den svenska förkortningen på självkompakterande betong. 
Self-compacting concrete, SCC, är benämningen och förkortningen på engelska 
(Svenska betongföreningens kommitté för självkompakterande betong, 2002). 
Sättmått/Utbredningsmått 
Både sätt- och utredningsmått är mått på betongens konsistens och mäts med hjälp av 
en så kallad sättkon (som fylls med betong och sedan lyfts bort). Med sättmått mäts 
den normala betongens konsistens medan den självkompakterande betongen mäts 
med ett utbredningsmått. Båda måtten mäts i mm (Burström, 2001). 
Tillsatsmaterial 
För att erhålla eller förbättra vissa egenskaper hos betongen tillsätts ett finfördelat 
material. Det finns flera materialtyper som har olika egenskaper (Svenska betong- 
föreningens kommitté för självkompakterande betong, 2002). 
Tombola 
Betongblandare 
Vbt-tal 
Är en förkortning på vattenbindemedelstal.  Vbt-talet används för att beskriva en 
betong som förutom cementpasta och ballast innehåller något tillsatsmaterial. Det är 
det samma som vct-tal men här tas även hänsyn till tillsatsmaterialets 
”effektivitetsfaktor” (Burström, 2001). 
Vct-tal 
Är en förkortning på vatten-cement tal. Det är ett tal som erhålls genom att beräkna, 
vikten vatten (kg)/vikten cement (kg), som vanligtvis ligger mellan 0,3-0,6. 
(Ljungkrantz, 2002). 
Viskositetshöjare 
Fria blandningsvattnet innehållande viskositetshöjande medel, binds med 
cementenpastan och på så vis får blandningen en högre inre friktion och bättre 
stabilitet. Viskositen är ett mått på betongmassans seghet (Charkas, 1999). 
 
1.4 Begränsningar  
Vid gjutning av betong spelar ett flertal parametrar in. Förändringar av dessa 
parametrar kan, utifrån en identisk blandning av betong, inverka på slutprodukten. 
Parametrarna är exempelvis, tillsattsmaterialens fukthalt, fuktighet i luften, 
blandningstid och omgivningstemperatur. Då sättmåtten/utbredningsmåtten hos de 
insamlade recepten endas är riktmått kan detta försvåra att få fram en trovärdig 
regressionsanalys.   
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2. Metod 
Detta kapitel beskriver och förklarar hur vi har samlat in den information som är 
nödvändig för att kunna uppfylla uppsatsens syfte. 
 
För att kunna uppnå syftet med detta examensarbete valdes det att använda en 
kvantitativ undersökning. Detta lämpade sig bäst då det stora arbetet var att samla in 
primärärdata från olika aktörer som sedan sammanställdes och granskades. Till viss 
del var arbetet också kvalitativt då data skulle granskas och undersökas för att finna 
eventuella mönster och samband mellan de olika recepten. En annan stor kvantitativ 
del var de egna gjutningarna som genomfördes som komplettering till 
regressionsanalysen.  
Tidigare undersökningar är knappa och näst intill obefintliga. Därför tillämpades en 
induktiv ansats där empirin användes för att bygga upp en teori. Trots den sekretess 
som rådde inom ämnet har medverkande aktörer varit hjälpsamma och bistått med 
värdefulla recept inför detta examensarbete. 
Primärdata består av recept från olika aktörer inom betongindustrin. Dessa recept har 
granskats och undersökts. Aktörerna som valdes ut besitter stor kunskap om betong 
vilket resulterade i recept med tillförlitliga uppgifter. Sekundärdata kommer från 
böcker, Internet, samtal och gamla rapporter. Detta material bidrog till stor del till en 
bred grund för fortsatta fördjupade studier inom ämnet. 
 
2.1 Material insamling 
 
2.1.1 Primärdata 
Till stor del bestod materialinsamlingen av telefonsamtal och interjuver med personer 
hos de utvalda aktörerna. Branschen bistod i det stora hela med ett brett utbud och 
försökte tillgodose sökta kriterier. Materialet inhämtades genom besök hos aktörerna, 
via e-post eller vanlig post. Därefter kompletterade kunnig personal de eventuella 
frågor som dök upp angående receptens innehåll. Genom att vi vände oss till aktörer 
på olika platser i Sverige har även avvikelser som kunde finnas geografiskt delvis 
kunnat täckas in. Våra aktörer önskade en absolut sekretess och därför kommer det i 
arbetet inte presenteras någon information om företagen eller deras 
verksamhetsområden. Delar av recepten finns presenterade i bilagan, men då helt 
kodifierade. Endast berörd aktör och arbetets författare tillåts ha insyn i recepten i sin 
helhet. Detta leder till att recepten inte kan spåras till något medverkande företag. 
 
2.1.2 Sekundärdata 
Genom att söka på lämpliga databaser och även bland biblioteks utbud av böcker och 
artiklar erhölls sekundärdata som var av betydelse för fortsatta studier. Till 
databassökningen användes nyckelord såsom betong, självkompakterande, 
flyttillsatsmedel och SCC. Orden söktes även på engelska där det gavs en större 
träfflista. Sekundärdata användes endast för att erhålla en fördjupad kunskap inom 
ämnet och för att kunna göra riktiga och rättvisa bedömningar av primärdata. De 
frågor och frågeställningar som dök upp men inte kunde besvaras av de funna 
källorna besvarades med hjälp av kunnig personal hos de olika medverkande 
företagen. 
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2.2 Data bearbetning – statistisk analys 
Genom att sammanställa insamlad data i tabeller kunde den lätt presenteras i 
diagramformat. Detta gav en bra och övergripande bild av förhållandena mellan de 
olika recepten. Genom att variera grupperingen och vilken data som granskades kunde 
olika likheter och olikheter mellan recepten urskiljas. Därefter gjordes en 
regressionsanalys på resultatet av den observerade data som anskaffades. Tanken var, 
om tid gavs, att genomföra ett antal egna gjutningar vid laboratoriet på Högskolan i 
Halmstad för att testa eventuellt samband som regressionsanalysen gett.  
 
2.3 Laboratorieundersökningar 
De regressionsanalyser som togs fram med hjälp av materialhanteringen testades och 
värderades för att kunna styrkas eller förkastas. Tanken var, om tid gavs, att gjuta ett 
flertal olika omgångar med olika mängder av de olika parametrarna. Det resultat som 
erhölls skulle sedan granskas och värderas. Då inget samband påträffades genom 
regressionsanalysen beslöts att försöka finna ett samband genom egna gjutningar med 
ett konstant basrecept och varierande mängd flyttillsatsmedel. 
 
2.4 Kritik mot undersökningen 
Då vissa av aktörerna inte var lika tillmötesgående och hjälpsamma som de flesta 
andra, föll en del värdefullt material, som kunnat bidra till ett annat slutresultat än det 
som erhölls bort. 
Många uppgifter på recepten var inte exakta utan endast riktmått som sedan 
eftersträvas så långt som möjligt. Då det inte var uppmätta värden blev inte heller 
resultatet helt pålitligt. Sättmåttet/utbredningsmåttet var en av dessa uppgifter och här 
angavs ett värde som sedan tilläts differentiera sig mer eller mindre från detta. 
Underlaget till detta examensarbete är begränsat till vissa aktörer på marknaden och 
deras geografiska lägen. Detta leder till att eventuellt samband kanske inte gäller för 
alla som arbetar med andra utgångspunkter än de aktörer vi valt ut. 
 
2.5 Reliabilitet och validitet 
Målet med undersökningen var att få en så reliabel undersökning som möjligt. Detta 
har försökt uppnås genom att vända sig till olika aktörer som arbetar med betongen på 
olika sätt. Dessa aktörer ombads att lämna ett så brett utbud som möjligt av sitt 
material för att på så sätt täcka in största möjliga spektra av recept. Dock har det varit 
ett begränsat antal aktörer som bidragit med recept och på så vis kan det anses att 
reliabiliteten blivit lidande.  
 
Validiteten på detta arbete kan anses god då recepten som anskaffats i många fall 
används idag och på så sätt är insamlad data aktuell och överensstämmande med 
verkligheten. 
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3. Betong 
Detta kapitel beskriver grundläggande fakta om uppsatsens ämne följt av mer 
detaljerad information om dess beståndsdelar och några olika typer av betong. 
 
Cement, vatten och ballast ( bergmaterial t.ex. sten och grus) är huvudbeståndsdelarna 
i betong som tillsammans efter härdning bildar en konstgjord sten. Det är ett av våra 
viktigaste byggmaterial och utmärks av god beständighet, formbarhet och hållfasthet. 
Betong används framförallt i bärande konstruktioner där påfrestningarna är stora, men 
även i våra husgrunder (Mena-Berlin, 1995). 
 
Idag är det inte bara proportionerna utav beståndsdelarna som bestämmer 
egenskaperna och kvaliteten hos betongen. Beroende på varierande parametrar, t.ex 
årstid eller lång transport sträcka till gjutplatsen, har det under de senare årtiondena 
olika tillsatsmedel utvecklats för att kunna modifiera såväl färsk som hårdnad betong. 
(Se kapitel 3.4.5) (Ljungkrantz, 2002). 
 
3.1 Historia 
Betongens historia startade för drygt 2000 års sedan. Materialet började användas av 
rommarna då cement utgjordes av naturlig vulkanaska. Cementen utvecklas senare 
utav britterna på 1800-talet. En blandning av lera och kalk brändes och fick 
benämningen Portlandcement eftersom den i härdat tillstånd färgmässigt liknade den 
stentyp som finns på halvön Portland i södra England. 1844 patenterades denna 
process, men tillverkningen av cement i Sverige började inte förrän 1872 i Lomma i 
Skåne (Marklund, 1996). 
Skånska cementgjuteriet startade 1887 och då hade man redan flera år inom 
betongindustrin bakom sig. Detta genom Skånska Cement AB som bildats 1871 i 
Stockholm och från den första fabriken i Lomma. Chefen för denna fabrik, R.F. Berg 
arbetade mycket med att göra betongen erkänd i Sverige. Först på 1880-talet slog 
betongen igenom och fick plats på den svenska markanden. Det var den armerade 
betongen som bidrog till att betongtekniken utvecklades snabbt (Ljungkrantz, 2002). 
  
3.2 Proportionering  
När betong framställs görs detta med hänsyn till att få fram önskade egenskaper. Det 
kan vara att få en god arbetbarhet, att få fram en viss konsistens eller stabilitet vilket 
kan kontrolleras genom att variera mängderna hos de olika beståndsdelarna.  
Genom att blanda cement och vatten erhålls ett s.k. cementlim. Det är denna 
cementpasta som binder ihop ballastens alla storlekar, från grov makadam till 
finkornig sand. Ballasten utgör hårdheten i betongen. För att uppnå en så hård betong 
som möjligt är det viktigt att alla korn/stenstorlekarna proportioneras rätt för att fylla 
ut alla hålrum. De mindre stenen fyller ut hålrummen från de större stenarna och 
alltsammans binds ihop av cementlimmet. Ju tätare stenstruktur desto hårdare betong.  
Proportionen mellan cement och mängden blandvatten bestämmer cementpastans 
egenskaper och kallas vct-talet. Ballasten utgörs av stenmaterial, naturlig eller krossad 
sten. I normal betong varierar volymandel ballast mellan 65 och 75%. Efter blandning 
av delmaterialen tar det normalt ca 2-3h innan cementens bindning börjar. Inom 
denna tid skall betongen placeras i formar och bearbetas så att den omsluter armering, 
ingjutningsgods, etc. För att minska betongens luftporer och hålighet vibreras 
betongen. Dessa skulle annars försämra betongens egenskaper. Vibreringen bidrar 
även till att viskositeten minskar och betongen blir därmed mer lättflytande. Detta får 
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dock inte göras för länge då betongens homogena struktur påverkas genom att 
betongmassan segregerar vilket försämrar hållfasthet och hållbarhet (Ljungkrantz, 
2002). 
 
3.3 Härdning 
Härdning av betong sker genom kemiska reaktioner mellan cement och vatten. Dessa 
reaktioner innebär att det fria blandningsvattnet successivt övergår till kemiskt bundet 
vatten (icke förångningsbart) vilket utgör 75% av volymen för bindning. Bindetiden 
för cementen är den tid efter vatten tillsats, tills en viss styvhet måste ha uppnåtts av 
cementpastan beroende på cementtyp. Blandvattnet som inte är kemiskt bundet ger 
porer. Reaktionerna bidrar även till en värmeutveckling vilket kan orsaka 
sprickbildning. Denna värmeutveckling anses vara direkt proportionell mot 
cementmängden samt är också beroende av cementtyp. En mer reaktionsnabb cement 
utvecklar mer värme än en långsammare. Beroende på den rådande miljön, varmt eller 
kallt, anpassas både cementtyp och cementmängd. Om temperaturskillnaderna blir för 
stora kan både ytsprickor och genomgående sprickor uppkomma (Ljungkrantz, 2002). 
 
3.4 Beståndsdelar 
Grundkomponenterna i betong är cement, vatten och ballast. Utöver detta kan 
flyttillsatsmedel och tillsatsmaterial tillsättas för att förändra betongens egenskaper.  
 
3.4.1 Cement 
Cement definieras som ett hydrauliskt bindemedel. Det tillverkas genom att krossa 
och mala kalksten, som är huvudråvaran, och en slags lermineral som blir till ett torrt 
pulver. Det kallas för råmjöl. Därefter bränns råmjölet i en roterande ugn. Materialet 
kommer ut ur ugnen i form av kulor som kallas för cementklinker. Dessa mals ned 
tillsammans med gips som ger cementen en långsammare reaktion vid användandet. 
Beroende på cementtyp ”drygas cementen ut” med olika tillsatsmaterial (se 3.4.4). 
Den färdiga produkten blir ett grått pulver. Blandas cementpulvret med vatten sker en 
långsam kemisk reaktion som resulterar i en hård, fin massa (Ljungkrantz 1995). 
 
3.4.1.1 Cements hydratisering process 
Cements hydratisering sker i olika stadier. 

1. Cementkornet väts och samtidigt bildas en tunn hinna av cementhydrat som på 
så vis skyddar cementkornet från direkt fortsatt hydratisering. Hydratet håller 
vattnet borta från cementkornet. 

2. Steg 2 benämns öppethållandetiden. Tack vare den tidiga hydratiseringen sker 
endast omlagringar i hydratationsprodukterna och ingen reaktion sker. Vattnet 
är fortfarande skiljt från cementkornet. 

3. Steg 3 benämns accelerationsperioden. Då sker en förändring och vattnet 
kommer i kontakt med cementkornet, det vill säga hydratiseringen startar. De 
nya hydratprodukterna lägger sig utanpå de tidigare och fyller upp hålrummen 
mellan cementpartiklarna som då bildar en hård substans. Mestadels av 
energin åtgår under denna process. 

4. Steg 4 är den sent hårdnande tiden. Detta sker när skalet blir för tätt och då 
framförallt de stora cementkornen reagerar genom en diffusionsstyrd process. 
Cementgelén blir även mer jämnt uppbyggd (Holmgren, 2006).  
(Se bild 3.4.1.1) 
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Inre massivt 

cementhydrat 
Yttre porös 

cementhydrat
Yttre porös 

cementhydratVatten 

Steg 3 Steg 4 Steg 1&2 

Bild 3.4.1.1 – Cementkornets hydratisering (Holmgren, 2006) 
 
3.4.1.2 Olika typer av cement 
Idag talas det om tre standardtyper av cement (svensk standard SS-EN 197-1) 

• CEM I -  Portlandcement 
• CEM II -  Portland-kompositcement 
• CEM III -  Blandcement 

 
CEM I - Portlandcementen är en ren finmald portlandklinker som innehåller minst 
95% klinker. Resterande 5% är tillsatsmaterial vilket vanligtvis är kalkstensfiller. Hur 
vida det blir en snabb respektive långsam reagerande cement beror på hur fin/grov 
malen cementklinkern är. Anläggningscement är ett exempel på en långsamt 
hårdnande cement, denna får inte innehålla några tillsatsmaterial. CEM II - Portland- 
kompositcementen  måste innehålla minst 65% portlandklinker och innehåller oftast 
ett tillsatsmaterial eller blandningar av olika tillsatsmaterial. Byggcement är ett 
exempel av en CEM II. Klinker andelen i CEM III - blandcement måste vara mellan 
20-65% och resterande bestående av tillsatsmaterial. (Burström, 2001) 
 
Cementnamnet anger vilken sorts cement det är och vilka egenskaper den har. 
Exempelvis: 
* Cementa SH (Snabbhårdnande) CEM I 52,5 R 
* Cementa byggcement CEM II 42,5 R 
CEM I och CEM II talar om vilken typ av cement det är och även vilken mängd av 
portlandklinker den innehåller 
52,5 / 42,5 talar om att cementhållfastheten skall vara minst 52,5MPa / 42,5 MPa 
R står för hög korttidshållfasthet (Holmgren, 2006). 
Inom anläggningsbetongen finns det även andra förkortningar men det tas inte upp i 
detta arbete då anläggningsbetong ej berörs här. 
 
I detta projekt kommer bara byggcement och snabbhårdnandecement, dvs. CEM I och 
II, vara aktuella. Byggcementen är den som brukas mest och används vid vanliga 
betongarbeten. Den snabbhårdnande cementen är en mer finmald cement som bland 
annat används när det önskas tidig formrivning, till exempel vid 
betongelementindustrin. 
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Kemiskt sett skiljer det sig inte cementsorterna så mycket åt. Skillnaden är att 
byggcementen CEM II innehåller 12-14% mer kalkfiller än den snabbhårdnande 
cementen (CEM I) vilket resulterar i lägre hållfasthet. (Johansson, Personlig 
kommunikation, 2007-04-20) 
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Diagram 3.4.1.1 – Cements beståndsdelar (Czernin, 1969) 
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Idag finns inte så många cementleverantörer på den svenska marknaden. Detta leder 
till en näst intill monopolliknande marknad, vilket i sin tur bidrar till att produkterna 
utvecklas till cementleverantörernas ekonomiska fördel. Synes till produkter 
internationellt har det skett en större utveckling inom bland annat det miljömässiga 
området. Genom att späda ut cementen med ett tillsatsmaterial (se kapitel 3.4.4) kan 
man minska cementåtgången. Därigenom kan cementtillverkningen reduceras, vilket 
är possitivt, då cementförbränningen är en miljöpåverkande faktor (Persson, Personlig 
kommunikation, 2007-04-16). 
 
3.4.2 Vatten 
Även vattnet inom betongtekniken måste uppfylla vissa krav, vare sig det gäller 
blandningsvatten, härdningsvatten eller spolvatten. Det finns en regel som säger att 
allt naturligt vatten som är drickbart går att använda för betongtillverkning. Då inte ett 
kvalitetsvatten används kan betongens hållfastighet och beständighet försämras 
avsevärt. (Ljungkrantz, 1995) 
 
3.4.3 Ballast 
Vid betongtillverkningen benämns sten- och bergartsmaterialet för ballast. Ballast 
innebär kornstorlekar från siktkurvans alla skikt. Följande benämningar används: 
 

 
 
 

• Filler (≤0.125mm) 
• Sand (≤ 4mm) 
• Fingrus (≤ 8mm) 
• Sten (>8 mm) 

 
 Bild 3.4.3 – Stenfraktioner & avdunstningspanna 
 
Dessa benämningar och fraktionsstorlekar används både vid krossat och naturligt 
material. Singel har en rundad form och är naturligt utvunnet, medan makadam har 
blivit krossat vid framställningen och därav får en kantig form. 
Även ballasten måste vara av god kvalitet. Kvaliteten skiljer sig avsevärt från olika 
platser i världen och även i Sverige. Hållfasthet och beständighet kan påverkas 
ogynnsamt om ballastmaterialet är olämpligt. Därför är en bra grustäkt värdefull 
(Ljungkrantz, 1995). 
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Diagram 3.4.3.1 Siktkurvor ballast 
 
3.4.3.1 Ballastleverantörer 
I Sverige finns åtskilliga ballastleverantörer. Det som avgör vilken leverantör 
betongtillverkarna använder är till stor del den geografiska placeringen. Det är inte 
lönsamt med för långa transporter av ballast. I övrigt avgör utbudet av ballast, några 
leverantörer tillhandahåller endast krossad ballast medan andra har natursten eller 
båda sorterna. Utöver detta kan kvaliteten på ballasten vara avgörande. 
Ballastleverantörer delar in sina material i olika fraktioner beroende på stenstorleken i 
grustaget. De vanligaste fraktionerna som de flesta företag använder är 0-8mm, 8-
16mm och 16-25mm. Förutom dessa finns det ett flertal andra, några med mindre 
spridning i fraktionerna såsom 0-2mm, 0-4mm och 4-8mm och andra som spänner 
över de olika bas fraktionerna såsom 6-13mm. Exempel på siktkurvor över 0-8 ballast 
ses i diagram 3.4.3.1. 
 
3.4.4 Tillsatsmaterial  
Det finns idag ett flertal tillsatsmaterial som tillsätts betongen för att på så sätt 
förändra dess egenskaper. Hydrauliskt bindemedel och puzzolanmaterial är exempel 
på tillsatsmaterialstyper som har olika egenskaper och ger olika effekter på betongen. 
Det hydrauliska bindemedlet binder och hårdnar efter tillsats av vatten i både luft och 
vatten, medan puzzolanmaterialet endast behöver vattnets närvaro och löslig 
kalciumhydroxid (det som bildas när portlandscementen hydratiserar). Vid 
inblandning av tillsatsmaterial anges vbt (vattenbindemedelstalet) istället för vct-talet 
då även mängden tillsatsmaterial tillsammans med dess ”effektivitetsfaktor” skall vara 
med i beräkningen (Ljungkrantz, 2002). 
 
3.4.4.1 Silikastoft  
Silikastoft är ett exempel på ett puzzolan tillsatsmaterial vilket är ett mycket 
finkornigt pulver som förändrar betongens egenskaper på så sätt att det ger den mer 
stabilitet och bättre sammanhållning. Samtidigt bidrar det dock till ett ökat 
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vattenbehov och därför måste det användas tillsammans med vattenreducerande- eller 
flyttillsatsmedel. Silikastoftets korn är endast en hundradel av cementkornen och ger 
en mer ”fyllig” cementpasta som är mindre vattnig. (Burström, 2001).  
En betong innehållande silikastoft är mer omsorgskrävande än en vanlig betong. Den 
måste skyddas mer mot exempelvis tidig uttorkning (Betongindustri, 2007). 
 
3.4.4.2 Kalkstensfiller 
Det klassiska tillsatsmaterialet, kalkfiller, har funnit sedan länge. Idag används kalk 
vid cementtillverkningen och som filler. Kalkstenen mals ner till ett mycket finkornigt 
vitt pulver som har en genomsnittsdiameter på ca 2 μm (0,002 mm). Det får sin 
bindekraft då vatten tillsätts och hydrarationen påbörjas (Czernin, 1969). 
 
3.4.4.3 Flygaska  
Flygaska är ett annat exempel på ett puzzolan tillsatsmaterial som kan användas som 
cementersättning, fillermaterial och råmaterial i betong. Fördelen med att använda 
flygaska i betongen är att den kan ersätta naturmaterial och cement med detta 
samtidigt som det minskar deponin av flygaska. Detta leder till att cement 
tillverkningen kan minskas vilket reducerar CO2 utsläppen. Andra fördelar som 
flygaskan för med sig är en tätare betong, förbättrad arbetbarhet och ett billigt 
ballast/fillermaterial. Flygaskan ökar generellt även 28 dygns hållfastheten. 
Tillsammans med cement får flygaska samma effekter/reaktioner som cementen och 
är därför ett utmärkt utfyllnads material. Det innebär att cementhalten kan minskas 
och halten flygaska ökas samtidigt som önskade egenskaper behålls (Värmeforsk, 
2006).  
 
3.4.5 Tillsatsmedel 
Ett tillsatsmedel tillsätts för att förändra betongens egenskaper. Detta kan bidra till 
förändringar både hos den färska betongen som hos den härdade. Det finns ett flertal 
olika tillsatsmedel, endast några nämns i denna rapport: 
 

• Luftporbildande 
Används för att göra betongen frostbeständig genom att det bildas många små 
finfördelade luftbubblor. 

• Retaderande 
Används för att försena härdningsförloppet hos den färska betongen, som till 
exempel, vid långa transporter och höga temperaturer. 

• Accelererande 
Används för att påskynda härdningsförloppet hos den färska betongen. 

• Flyttillsatsmedel 
Används för att erhålla en mer lättrörlig betong som blir näst intill 
vibreringsfri. 

• Vattenreducerande 
Används för att ge en mer lättrörlig betong med mindre friktion mellan dess 
fasta partiklar. Samtidigt som vct-talet kan hållas på en förhållandevis låg 
nivå. 
 

De två sistnämnda medlen fungerar ungefär på samma sätt men flyttillsatsmedlet (se 
kapitel 3.4.5.1) ger en kraftigare effekt på betongen. (Burström, 2001) 
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3.4.5.1 Flyttillsatsmedel 
Flyttillsatsmedel tillsätts betongen för att få den mer lättflytande och helt eller näst 
intill vibreringsfri. Detta gör att den kan användas i konstruktioner som är trånga och 
svåråtkomliga. Genom tillsättning av flyttillsatsmedel kan vct-talet sänkas (Burström, 
2001). 
 
Det finns olika typer, eller som det idag benämns, generationer, av flyttillsatsmedel. 
Originalmedlet som användes i Japan var sulphonated naphthalene (sulfonerade 
naftalen) (2:a generationen) och melamine formaldehyde (2:a generationen) i 
Tyskland. Dessa används fortfarande men de flesta föredrar polycarboxylates (3:e 
generationen). Anledningen är att det kan användas större mängd utan stor fördröjning 
i härdningsförloppet. Dock har detta medel en tendens att binda mycket mer luft, 
vilket inte sulphonated naphthalene (sulfonerade naftalen) och melamine 
formaldehyde har. Ett medel som motverkar detta måste då tillsättas. Ibland kan detta 
medel ha en tendens att separera ut, i och med detta krävs det kontinuerlig omrörning. 
(Day, 2006) 
 
Flyttillsatsmedlens användning är främst inom tre områden: 

• Tillverkning av flytbetong, för arbetsbesparande syfte och där väldigt fin yt-
finish önskas. 

• Tillverkning av högpresterande och hållbar betong, som inte kan erhållas 
endast genom utökning av cementinnehållet 

• Minska krympning, vid gjutning av hårt armerande produkter där vibrering 
inte är möjlig. Alternativet hade varit att höja cement- och vattenhalten men då 
hade krympningen blivit för kraftig. 

(Day, 2006) 
 
Flyttillsatsmedel är också känt som vattenreducerare. För att erhålla starkare betong 
behövs en kompakt cementpasta och detta fås genom att tillsätta finare material såsom 
silikastoft, finare cement eller flygaska. Dessa kräver i sin tur mer vatten för att 
utnyttja dess fördelar och det är där flyttillsatsmedlet kommer till användning. Om 
bara vattenmängden tillåts öka i cementen skulle detta leda till större krympning vid 
uttorkning samtidigt som separationsrisken ökar. Istället tillsätts flyttillsatsmedel som 
ersättning till vattnet vilket bidrar till att mängden vatten kan reduceras väsentligt och 
cementen får en kompakt och fin konsistens. Alla flyttillsatsmedel är dock inte 
kompatibla med alla cementtyper. Detta bör testat på mindre prover innan själva 
huvudproduktionen startar. (Day, 2006) 
 
3.4.5.2 Flyttillsatsleverantörer 
Recepten som används i detta arbete innehåller ett antal olika flyttillsatsmedel av 2:a 
och 3:e generationen. Dock är det 3:e generationens som idag (våren 2007) är under 
utveckling.  
 
BASF 
En stor leverantör av flyttillsatsmedel är BASF som framställer bland annat Glenium. 
Glenium finns i ett flertal varianter med olika egenskaper. En variant är Glenium ACE 
30 som används för att få en lättarbetad och lättflytande betong, främst inom prefab 
industrin. Denna har en god effekt och ger en kort öppethållandetid vilket betyder att 
härdningsprocessen sätter igång relativt snabbt och det är då viktigt att betongen 
kommer på plats fort. En variant av Glenium ACE 30 är Glenium ACE 330. Här har 
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Glenium ACE 30s tidigare nämnda egenskaper tagits tillvara och ett flyttillsatsmedel 
som behåller betongens stabilitet har framställts. Detta gäller även vid brett 
utbredningsmått och god dispergering mellan ingående partiklar. Den lämpar sig även 
att använda när finmaterialet (filler) inte är av bästa kvalité. Glenium ACE 330 har 
även en större tolerans mot fukthalten och är inte lika känslig för mindre variationer i 
denna. Både Glenium ACE 30 och 330 är 3:e generationens flyttillsatsmedel. (BASF, 
2007) 
 
GRACE 
Advaflow är ett 3:e generationens flyttillsatsmedel som används i självkompakterande 
betong. Förutom till självkompakterandebetong används Advaflow även till 
högpresterande betong där dess egenskaper lämpar sig väl för att få den vanligtvis 
tröga betongen mer lättflytande samtidigt som dess låga vct-tal behålls och på så sätt 
dess högpresterande egenskap. Advaflow tillverkas av Grace (GRACE, 2007). 
 
SIKA 
Sika tillverkar flyttillsatsmedelen Sikament som finns i ett flertal varianter. Dessa 
används inom självkompakterande betong, sprutbetong, betong med höga krav på 
vattenreduktion, höghållfast betong och självtorkande betong. Ett annat 
användningsområde är där förlängt öppethållande i betongen önskas. Sikament är 3:e 
generationens flyttillsatsmedel (SIKA, 2007). 
 
3.4.6 Sättmått / utbredningsmått 
Sättmått är ett mått på betongens konsistens. Detta kan mätas på olika sätt beroende 
på betongens konsistens. En sättkon används och fylls för en trögflytande betong där, 
genom avlägsning av konen, den tillåts sjunka ihop och på så sätt kan överytans 
sättning mätas och anges som ett sättmått i mm. För styv betong ställs konen i en 
cylinder på ett vibreringsbord. När konen har avlägsnats sätts vibreringen igång och 
den tid det tar för betongen att omforma sig till cylinderformen anges som ett vebe-
tal. 
Vid mätning av mycket lättflytande betong kan inte ett sättmått användas då betongen 
flyter ut för mycket. I dessa fall används istället ett utbredningsmått. Konen är här 
satt, med minsta öppningen nedåt, på en plan yta varefter den fylls med betong. 
Därefter lyfts konen upp och betongen flyter ut i en relativt cirkulär form där 
diametern sen mäts.  
Det är inte möjligt att ange ett exakt sättmått som önskas på betongen då små 
förändringar i mängden vatten bidrar till förändringar i konsistensen. Istället anges 
konsistensintervall (se bild 3.4.6) (Burström, 2001). 
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3.5 Hur man blandar betong 
Betong kan blandas på många olika sätt. Skillnaden är i vilken ordning man tillsätter 
de olika del materialen. Denna ordningsföljd har i slutändan inte har någon större 
inverkan på resultatet. Betongens beståndsdelar mixas ihop, men i olika ordningar. 
Betongtillverkarna blandar efter hur de tycker att det fungerar bäst. En del börjar med 
att hälla i vatten för att på så sätt skölja bort rester från tidigare sats, andra börjar med 
ballasten för att stenen ska slå bort rester som fastnat på insidan av blandaren. Det 
finns olika sätt att blanda betong och det skiljer sig från leverantör till leverantör. Ett 
exempel som presenteras är: 

Bild 3.4.6 – Sättmått / Utbredningsmått 

• Häll i vatten och flyttillsatsmedel, låt blandas i 15 sekunder. 
• Tillför ballasten, låt blandas 10 sekunder. 
• Häll sist i cementen och eventuell filler 
 

Detta ska blandas olika länge beroende på vilken typ av betong det är. En normal 
betong (en betongmix med 2:a generationens flyttillsatsmedel) ska blandas i 90 sek, 
medan en självkompakterande betongmix ska blandas i 150 sekunder på grund av att 
det tar lite längre tid för den 3:e generationens flyttillsatsmedel att reagera och flyta 
ut. Detta kontrolleras med hjälp av en konsistensmätare som sitter i blandaren (Aktör, 
personlig kommunikation, 07-04-23). 

 
3.6 Normal betong 
Komponenterna i så kallad normal betong är cementpasta och ballast. Cementpastan 
består av cement, vatten, luft och tillsatsmedel. Luft finns i all betong men kan ökas 
med hjälp av luftporbildande tillsatsmedel (se 3.4.5) Betongens egenskaper bestäms 
genom mängderna och kvalitén av betongens beståndsdelar. Flyttillsatsmedel tillsätts 
betongen för att få en lösare konsistens utan att minska betongens hållfasthet. 
Samtidigt kan mängden vatten minskas vilket leder till sänkt vct-tal. Det finns olika 
typer av flyttillsatsmedel (se kapitel 3.4.5.1). Vid normal betongtillverkning används 
2:a generationens tillsatsmedel vilka är melamin- och naftalenbaserade. Medlet gör 
betongen mer lätthanterlig och arbetbar utan att minska på hållfastheten eller separera 
betongens komponenter (Charkas, 1999). Exempel på normalbetong recept finns i 
bilaga 1. 
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3.7. Självkompakterande betong 
Självkompakterande betong har sitt ursprung i Japan där den började användas under 
80-talet samtidigt som resten av världen var skeptisk till det nya påfundet. Idag, tidigt 
2007, har dock synen förändrats och den håller snabbt på att bli populär i de flesta 
länder. Detta har lett till att den självkompakterandebetongen istället blivit en produkt 
vilken förmodligen kommer att kunna bli den mest använda betongtypen inom en snar 
framtid. Då det inte är ett patentbelagt påfund blir kunskap och information snabbt 
lättillgängligt (Day, 2006). 
 
I Sverige tillämpades självkompakterandebetongen för första gången vid ett brobygge 
i närheten av Eskilstuns, Kjula 1998. Detta var även Europas första bro av 
självkompakterande betong. (Andersson, 2002)  
  
För att få en lättarbetad betong höjdes förr vct-talet i betongen vilket i sin tur ledde till 
stor krympning vid uttorkningen och minskad hållfasthet. Det var då också viktigt att 
ha aggregat av alla storlekar för att få en jämn och bra betong. Vid användningen av 
självkompakterande betong kan det istället vara fördelaktigt med ett glapp i 
aggregatens storlekar, istället ligger vikten på cementpastan. Om inte cementpastans 
mix är bra nog kan detta leda till att aggregatet separerar sig efter det att betongen 
ligger på plats. (Day, 2006) 
 
Självkompakterande betong är en näst intill vibreringsfri betong med goda 
gjutegenskaper. En normal betong vibreras för att minska luftporerna och fylla ut 
formen och på så sätt ge en homogen produkt. Genom användning av 
självkompakterande betong behövs ingen eller väldigt lite vibrering. Denna speciella 
egenskap erhålls genom tillsättning av filler som genom sin närvaro tillsammans med 
flyttillsatsmedel bidrar till en mer lättrörlig betong. (Burström, 2001) 
 

  
Bild 3.7 – Självkompakterande betong 
 
Förutom de förbättrade egenskaperna hos betongen i sig, kan också dagens fokus på 
CO2 utsläppen leda till ökad användning. Genom att använda självkompakterande 
betong erhålls en mer hållbar betong som på så vis minskar underhållet och på samma 
gång CO2 utsläppen. Detta föranleds av att vissa av betongens beståndsdelar är 
mycket energikrävande vid framställning. (Day, 2006) 
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3.7.1 Fördelar / Nackdelar 
Självkompaterande betong medför fördelar, inte bara hos betongen i sig, utan även ute 
på arbetsplatsen på ett antal sätt. Ekonomiskt sett kan det vara försvarbart att tillsätta 
flyttillsatsmedel i högpresterande betong där kostnaden ändå är relativt hög. Om en 
lågpresterande betong är tillräcklig kan istället priset på tillsatsmedlet blir så högt, 
relativt till kostnaden på betongen i sig, att det inte är försvarbart. Då tillsättningen av 
flyttillsatsmedel dock leder till nedan nämnda positiva egenskaper kan detta försvara 
tillsättningen av flyttillsatsmedel även i lågpresterande betong (Day, 2006). 
 
Fördelar 

• Mindre arbetskrävande, lättarbetat 
• Kräver inte lika mycket special kunskap 
• Snabbare att bearbeta 
• Minskade negativa arbetsmiljöeffekter (ljudnivå, vibreringsskador) 
• Förbättrat ytresultat (utseende av färdig produkt) 
• Mindre underhåll 
• Förkortar gjuttiden 

 
Nackdelar 

• Priset (kan dock vägas upp av bättre arbetsförhållanden) 
(Day, 2006) 
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4. Analys och behandling av insamlad data 
Detta kapitel beskriver vilken metod som brukats för databehandlingen och 
presenterar det resultat som framkom. 
 
De recept aktörerna bistod med är gäller för SKB och normalbetong. För att få en 
bättre överblick på förhållandena mellan de olika beståndsdelarna gjordes ett antal 
stapeldiagram. Dessa presenterar en lättöverskådlig bild hur beståndsdelarna förhåller 
sig till varandra (se bilaga 2).  
 
På grund av att recepten innehöll två olika betongtyper, delas dessa upp i två grupper 
(se kapitel 4.2). För att få reda på om det finns något samband mellan parametrarna i 
de insamlade recepten skall dessa jämföras och analyseras genom en 
regressionsanalys. Detta görs oftast då det använts en kvantitativ undersökning. Alla 
dataanalyser är genomförda i SPSS 14.0 och excel. 
 
4.1 Regressionsanalys 
En regressionsanalys genomförs genom att ett antal värden skall försöka beskrivas 
med en matematisk formel, vanligtvis med hjälp av en dator. Denna formel kan 
beskrivas på olika sätt såsom: 
 

• Linjära modeller 
• Polynom modeller 
• Logaritmiska modeller 
• Exponentiella modeller 

 
Vanligtvis försöks det beskrivas hur en variabel ändras när de andra variablerna 
ändras. I detta fall finns ett antal kontinuerliga variabler, därför analyseras det med en 
multipel regressionsanalys. Om x är blandat kontinuerliga variabler och klassvariabler 
görs en covariansanalys (är i praktiken en regression) (Gunnarson, 2002) 
 
För att ta fram regressionslinjen i praktiken markeras alla värden i ett diagram, 
därefter försöks en linje påträffas, som på bästa möjliga sätt stämmer in på dessa 
punkter. För att ta reda på hur linjen, som bäst beskriver dessa receptvärden, ser ut 
analyseras all data med minsta kvadratmetoden. Detta är för att rensa bort negativa 
värden som annars skulle eliminera vissa positiva värden då dessa i praktiken tar ut 
varandra. Genom minsta kvadratmetoden blir alla värden positiva. De kvadrerade 
differenserna kallas residualer. Residualerna summeras och jämförs sedan mot andra 
linjer och deras summor av residualerna. Den linje som ger minst summa är den linje 
som bäst beskriver sambandet mellan de olika variablerna.  
R-värde / korrelationskoefficient 
Genom en korrelationsanalys tas det, med hjälp av datorn, reda på hur starkt 
sambandet är mellan de undersökta variablerna. Ju närmare ±1 värdet på r ligger ju 
starkare (högre linjärt) samband finns. Ligger värdet på 0 finns inget linjärt samband, 
dock kan ett icke linjärt samband finnas.  
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multipel regressionsanalys 
När det insamlade datamaterialet innehåller ett flertal okända variabler som 
sambandet vill granskas mellan, användes en multipel regressionsanalys. Detta kan 
göras på olika sätt, såsom:  
 

• All possible regressions – Enter metoden 
• Forward selection 
• Backward elemination 
• Stepwise regression 
 

Hur varje modell fungerar kommer inte behandlas djupgående i detta arbete utan bara 
ge en övergripande förståelse för metoden. Genom olika dataprogram kan data matas 
in, och på så sätt fås olika värden ut, därför krävs ingen gedigen kunskap (Gunnarson, 
2002).  
 
4.1.1 All possible regressions – Enter metoden 
Denna metod provar och jämför all data tillsammans och undersöker om det finns 
något samband mellan dessa variabler. Här undersöks också om någon eller några 
variabler kan förkastas genast (Gunnarson, 2002). 
 
4.1.2 Forward selection 
Denna metod provar och jämför datavariablerna en efter en genom att först använda 
en och därefter plocka in en ny allt eftersom de tidigare inplockade är testade. Hittars 
under vägens gång något samband som verkar starkt nog avbryts sökningen 
(Gunnarson, 2002). 
 
4.1.3 Backward elimination 
Denna metod provar och jämför data variablerna genom att först använda alla och 
därefter plocka bort dem en efter en till dess att den stöter på ett eventuellt samband 
som är starkt nog (Gunnarson, 2002). 
 
4.1.4 Stepwise regression 
Denna metod provar och jämför datavariablerna genom att jämföra dem var och en 
eller flera mot den utvalda beroende variabeln. Denna metod kan leda till att vissa 
variabler förkastas genast (Gunnarson, 2002). 
 
4.2 Resultat 
Insamlad data delades in i två grupper för att kunna hanteras.  

1. Data med utbredningsmått 550-700mm, SKB 
2. Data med sättmått 100-200mm, normal betong 

Därefter genomfördes multipel regressionsanalys på de båda grupperna. 
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4.2.1 Grupp 1- utbredningsmått 
Tabell 4.2.1.1 – Sammanställning grupp 1 
Typ N 

(antal) 
Minimum 
Kg/m³ 

Maximum 
Kg/m³ 

Median 
Kg/m³ 

Std. 
Avvikelse 

Cement 28 295 535 389,11 63,144 
Filler 26 0 200 68,72 64,258 
Vatten 28 174 230 197,56 16,599 
Flyttillsats 28 0 4,92 3,3518 1,04505 
Ballast 0-8 28 920 1760 1213,29 301,990 
Ballast 8-16 20 457 818 702,87 116,869 
Sättmått 28 570 725 674,64 43,439 
Giltiga N 19     
 
Första regressionsanalysen gjordes med entermetoden (se 6.1.1) som gav följande 
resultat (se tabell 4.2.1.2 och 4.2.1.3) 
 
Tabell 4.2.1.2: Resultat av entermetoden 
Modell R R² Justerad R² Std. fel av 

regressionen 
1 0,451 0,203 -0,195 37,822 
 
Tabell 4.2.1.3 – Resultat av entermetoden 

Ostandardiserade 
koefficienter 

Standardiserade 
koefficienter Modell 

B Std. fel Beta 
t Sig. 

(Konstant) 235,550 839,069  0,281 0,784 
Cement 0,518 0,423 0,943 1,225 0,244 
Filler 0,448 0,429 0,794 1,046 0,316 
Vatten -0,999 1,186 -0,239 -0,842 0,416 
Flyttillsats -6,259 9,593 -0,207 -0,653 0,526 
Ballast 0-8 0,259 0,366 0,725 0,708 0,492 
Ballast 8-16 0,228 0,323 0,787 0,704 0,495 
 
R talar här om att det finns ett ganska svagt samband mellan variablerna i analysen. 
R² som är förklaringsgraden är även den liten. Sett till signifikansnivån, som 

eftersträvas att ligga under 0,05, ser man att 
ingen av de ingående koefficienterna för de 
ingående variablerna är signifikant skilda 
från 0. Därmed förkastas eventuellt linjärt 
samband för grupp 1, utbredningsmått. 
Härefter valdes att gå vidare med egna 
undersökningar för att undersöka om visst 
samband ändå kan härledas (se kapitel 5). 

Diagram 4.2.1.1 – 
Regressionsanalysresultat av grupp 1 
x-axel: gram y-axel: mm 

 
4.2.1.1 Felkällor 
Det finns olika anledningar till att denna 
regressionsanalys inte gav något samband. 
Ett exempel är att insamlad data innehåller 
mätvärden som endast är riktmått vilket leder 
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till missvisning (se diagram 4.2.1.1). Samtidigt skiljer sig de olika beståndsdelarna åt. 
Ballast, filler och flyttillsatsmedel kommer från olika leverantörer beroende på aktör 
och detta skulle eventuellt behöva korrigeras då detta ger olika inverkan på betongen. 
 
4.2.2 Grupp 2 - sättmått 
Tabell 4.2.2.1 – Sammanställning grupp 2 
Typ N 

(antal) 
Minimum 
Kg/m³ 

Maximum 
Kg/m³ 

Median 
Kg/m³ 

Std. 
Avvikelse 

Cement 29 275 510 348,97 59,827 
Filler 29 0 45 6,41 12,674 
Vatten 29 170 210 187,52 10,619 
Flyttillsats 29 1,26 7,48 2,7884 1,75038 
Ballast 0-8 29 905 1789 1069,44 157,064 
Ballast 8-16 28 565 881 763,08 73,204 
Sättmått 29 100 240 163,45 45,456 
Giltiga N 28     
 
Första regressionsanalysen gjordes med entermetoden (se 6.1.1) där gavs följande 
resultat (se tabell 4.2.2.2 och 4.2.2.3) 
 
Tabell 4.2.2.2 - Resultat av entermetoden 
Modell R R² Justerad R² Std. fel av 

regressionen 
1 0,827 0,684 0,593 29,446 
 
Tabell 4.2.2.3 – Resultat av entermetoden 

Ostandardiserade 
koefficienter 

Standardiserade 
koefficienter Modell 

B Std. fel Beta 
t Sig. 

(Konstant) -252,568 985,484  -0,256 0,800 
Cement 0,201 0,331 0,265 0,607 0,550 
Filler 0,969 0,481 0,265 2,013 0,057 
Vatten 0,047 1,017 0,011 0,046 0,963 
Flyttillsats 14,125 3,483 0,539 4,056 0,001 
Ballast 0-8 0,314 0,395 0,513 0,794 0,436 
Ballast 8-16 -0,048 0,400 -0,076 -0,121 0,905 

 

Diagram 4.2.2.1 – 
Regressionsanalysresultat av grupp 2 
x-axel: gram y-axel: mm 

Resultatet visar en ganska hög förklaringsgrad 
(68,4%), (R=0,827). Diagram 4.2.2.1 
presenterar regressionsanalysen av recepten, 
där varje punkt representerar ett recept.  
 
Därefter valdes det att gå vidare med stepwise 
regression (se 4.1.4) för att se om det fanns 
något starkare samband som kunde härledas. 
Detta gav följande resultat (se tabell 4.2.2.4). 
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Tabell 4.2.2.4 – Resultat stepwise regression - förklaringsgrad 
Modell R R² Justerad R² Std. fel av 

regressionen 
1 0,629 0,396 0,373 36,574 
2 0,764 0,584 0,551 30,944 
3 0,808 0,653 0,610 28,832 
Modell 1 med flyttillsats som variabel 
Modell 2 med flyttillsats och Ballast 8-16 som variabler 
Modell 3 med Flyttillsats, Ballast 8-16 och filler som variabeler 
 
Stepwise, modell 3, ger en högre förklaringsgrad än entermetoden 65,3 % (R=0,808). 
Vidare kan sedan, hur sannolikheten ser ut, undersökas hos de olika variablerna i 
modell 3 (se tabell 4.2.2.5) 
 
Tabell 4.2.2.5 – Resultat stepwise regression - sannolikhetsgrad 

Ostandardiserade 
koefficienter 

Standardiserade 
koefficienter Modell 

B Std. fel Beta 
T Sig. 

(Konstant) 353,418 64,776  5,456 0,000 
Flyttillsats 13,773 3,350 0,525 4,111 0,000 
Ballast 8-16 -0,309 0,080 -0,489 -3,841 0,001 
Filler 0,985 0,450 0,269 2,190 0,038 
  
I tabell 4.2.2.5 visas de tre variablerna som har en koefficient skild från 0. Detta 
resultat visar på stor sannolikhet att alla dessa variabler är skilda från 0. Sett till de 
andra variablerna som datorn utesluter, är deras signifikansnivå är såpass hög att 
sannolikheten är relativt stor att dessa kan vara 0 (se tabell 4.2.2.6). 
 
Tabell 4.2.2.6 – Resultat stepwise regression - sannolikhetsgrad 

 Modell Beta In T Sig. Partial 
korrelation Tolerans

Cement -0,087 -0,673 0,507 -0,139 0,882 
Vatten -0,150 -1,094 0,285 -0,222 0,761 
Ballast 0-8  0,195 1,179 0,251 0,239 0,518 
 
Därefter valdes det att gå vidare med backward regression (se 4.1.3) för att se om det 
gav samma resultat (se tabell 4.2.2.7). 
 
Tabell 4.2.2.7 – Summa backward regression - grupp 2 
Modell R R² Justerad R² Std. fel av 

regressionen 
1 0,827 0,684 0,593 29,446 
2 0,827 0,684 0,612 28,770 
3 0,826 0,682 0,627 28,193 
   
Granskas varje modell djupare förefaller modell 3 vara den som ger bäst resultat med 
högst förklaringsgrad 68,2 %, (R=0,826). 
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Tabell 4.2.2.8 – Summa backward regression – modell 3 
Ostandardiserade 
koefficienter 

Standardiserade 
koefficienter Modell 

B Std. fel Beta 
T Sig. 

(Konstant) -348,554 114,243  -3,051 0,006 
Cement 0,247 -0,109 0,325 2,258 0,034 
Filler 0,979 0,458 0,268 2,137 0,043 
Flyttillsats 14,370 3,230 0,548 4,449 0,000 
Ballast 0-8 0,363 0,087 0,594 4,186 0,000 
 
I tabell 4.2.2.8 visas de fyra variablerna som har en koefficient skild från 0. Detta 
resultat visar på stor sannolikhet att alla dessa variabler är skilda från 0.  
 
Det visar sig att resultatet inte blev det samma för de olika metoderna. Detta beror 
troligen på inställningarna i regressions programmet. Detta skall dock inte analyseras 
vidare i denna uppsats.  
 
Resultatet från stepwise och backward regressionen kan sammanfattas i två olika 
ekvationer. 
Stepwise:  
sättmått (mm) =  
353,418 + 13,773 flyttillsats(g/m³) – 0,309 ballast 0-8(Kg/m³) + 0,985 filler(Kg/m³)  
Backward:  
sättmått (mm) = 
-348,554 + 0,247 cement(Kg/m³) + 0,979 filler(Kg/m³) + 14,37 flyttillsats(g/m³) +  
+ 0,363 ballast 0-8(Kg/m³) 
 
Då detta arbete främst riktar in sig på förhållandet mellan utbredningsmåttet och 
mängden flyttillsatsmedel av 3:e generationen (då dessa är under utveckling) valdes 
det att inte undersöka dessa samband mer ingående. 
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5. Laboratorieförsök  
Detta kapitel beskriver tillvägagångssätt och resultat av de laboratorieförsök som  
utförts för denna uppsats. 
 
Då det inte kunde påvisas finnas något samband mellan flyttillsatsmedel och 
utbredningsmåttet i betongen (SKB) genom regressionsanalys (se 4.2.1), på grund av 
för många osäkra givna variabler, valdes det att utföra ett antal gjutningar. Då flera av 
aktörerna använt sig av olika flyttillsatsmedel genomfördes tester med Sikament GT2, 
Dynamon Bygg, Adva flow 430 och Glenium ACE 30. För att testet skulle bli så 
tillförlitligt som möjligt användes ett basrecept där sedan flyttillsatsmedelshalten 
varierades.  
 
5.1 Proportionering 
Genom att använda Conlab, ett dataprogram för receptframtagning, skapades ett 
recept på en SKB som fungerade som bas till provgjutningarna, för en 25 liters 
blandning. Som flyttillsatsmedel till receptframtagningen användes Glenium 51 (se 
tabell 5.1.1). Recepten gällde för C19/K23 16mm. 
 
Tabell 5.1.1 – Basrecept – för blandningsvolym 25 liter 
Bygg- 
cement 

Filler 
Limus 15 

Ballast 
0-4 

Ballast 
4-8 

Ballast 
8-11 

Ballast 
11-16 

Vatten Flyttillsatsmedel
Glenium 51 

7,46kg 7,07kg 22,79kg 1,73kg 6,97kg 7,09kg 5,34kg 32,114g 
 
Härifrån varieras flyttillsatsmedlet både uppåt och nedåt för de olika sorterna.  
 
5.2 Genomförande 
Ballasten som används till recepten innehåller en viss mängd vatten. För att kunna 
kontrollera denna mängd vatten och kvitta emot vattenmängden i receptet görs ett 
fuktprov av varje ballasttyp. Detta genomförs genom att fuktig ballast vägs upp som 
sedan värms så att vattnet förångas. Därefter vägs ballasten igen och mängden vatten 
kan räknas ut (se bild 3.4.3). Denna procenthalt används sedan till att korrigera 
vattenhalten. Alla ingående beståndsdelar vägs upp i separata hinkar för att förenkla 
vid blandningstillfället. Innan dessa hälls i tombolan skall denna fuktas för att det 
ingående vattnet inte skall absorberas av blandaren själv. Det samma gäller för måttet 
till flyttillsatsmedlet så rätt mängd flyttillsatsmedel sedan når själva blandningen. 
Flyttillsatsmedlet hälls i hinken med vattnet för att detta skall kunna blandas i på bästa 
möjliga sätt. Ballasten hälls i först, efter fraktionsstorlek, samtidigt som blandaren går 
runt. Därefter tillsätts cement och filler. Detta blandas väl så inga klumpar finns kvar. 
Nu hälls vatten och flyttillsatsmedlet ner 
i blandningen som blandas i 120 sek 
samtidigt som tombolan förs fram och 
tillbaka för att försäkra att allt blandas 
väl. Innan utbredningsmåttet (sättmåttet) 
tas skall sättkonen fuktas och sättas på 
ett plant underlag på en plast. Sättkonen 
fylls och därefter lyfts den upp samtidigt 
som betongen flyter ut och ett 
utbredningsmått kan mätas. Resultat och 
övriga kommentarer antecknas (se 5.4). 

Bild 5.2 – Betongens beståndsdelar 
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5.3 Testgjutning 
För att se om receptet som erhållits med hjälp av Conlab är tillfredsställande valdes 
det att genomföras en testgjutning några dagar innan själva undersökningen. Detta gav 
även viss rutin inför gjutningen. Först gjordes en fuktmätning av ballast materialet (se 
Tabell 5.3.1). 
 
Tabell 5.3.1 – Vattenmängd ballast 
Ballast Med H2O (gram) Utan H2O (gram) H2O (gram) H2O (%) 
0-4 135,7 135,5 0,2 0,15% 
4-8 81,1 81,0 0,1 0,12% 
8-11 113,7 113,5 0,2 0,18% 
11-16 90,2 89,5 0,7 0,78% 
 
Genom att därefter räkna ut hur mycket vatten som skall räknas bort av varje ballast 
fraktion och därefter addera dessa fås en summa som skall subtraheras från den 
aktuella vattenhalten och ett uppdaterat recept erhålls (se Tabell 5.3.2). 
 
Tabell 5.3.2  – Uppdaterat basrecept 
Bygg- 
cement 

Filler 
Limus 15 

Ballast 
0-4 

Ballast 
4-8 

Ballast 
8-11 

Ballast 
11-16 

Vatten Flyttillsatsmedel
Glenium 51 

7,46kg 7,07kg 22,79kg 1,73kg 6,97kg 7,09kg 5,24kg 32,114g 
 
Därefter vägdes de olika materialen upp och blandades i tombolan. Sedan 
genomfördes ett utbredningsmåttstest och detta gav resultatet Ø 640 x 640mm vilket 
är ett godkänt resultat och receptet anses vara godtaget att användas för vidare 
undersökningar. 
 
5.4 Resultat och diskussion av laboratorieförsök 
Innan själva gjutningarna kunde genomföras gjordes en ny fuktmätning av ballasten 
för att ge ett aktuellt värde för dagen. Gjutningarna pågick i två dagar därav gjordes 
två fuktmätningar. Ballasten med fraktionerna 0-4 och 4-8 visade samma resultat 
troligtvis på grund av att de har befunnits inne i laboratoriet en längre tid. Detta gav 
följande resultat (se tabell 5.4.1 & 5.4.2). 
 
Tabell 5.4.1 – Vattenmängd ballast dag 1 
Ballast Med H2O (gram) Utan H2O (gram) H2O (gram) H2O (%) 
0-4 194,5 194,3 0,2 0,103 
4-8 205,1 205,0 0,1 0,05 
8-11 180,9 180,4 0,5 0,277 
11-16 183,4 183,2 0,2 0,11 
 
Tabell 5.4.2 – Vattenmängd ballast dag 2 
Ballast Med H2O (gram) Utan H2O (gram) H2O (gram) H2O (%) 
0-4 194,5 194,3 0,2 0,103 
4-8 205,1 205,0 0,1 0,05 
8-11 169,1 169 0,1 0,06 
11-16 184 183,9 0,1 0,054 
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Efter detta räknades receptet om för att anpassas till aktuell fukthalt och då erhölls 
följande uppdaterade recept (se tabell 5.4.3 & 5.4.4) 
 
Tabell 5.4.3 – Uppdaterat basrecept dag 1 
Bygg- 
cement 

Filler 
Limus 15 

Ballast 
0-4 

Ballast 
4-8 

Ballast 
8-11 

Ballast 
11-16 

Vatten Flyttillsatsmedel

7,46kg 7,07kg 22,79kg 1,73kg 6,97kg 7,09kg 5,29kg 32,114g 
 
Tabell 5.4.4 – Uppdaterat basrecept dag 2 
Bygg- 
cement 

Filler 
Limus 15 

Ballast 
0-4 

Ballast 
4-8 

Ballast 
8-11 

Ballast 
11-16 

Vatten Flyttillsatsmedel

7,46kg 7,07kg 22,79kg 1,73kg 6,97kg 7,09kg 5,31kg 32,114g 
 
För att kunna kontrollera flyttillsatsmedlernas inverkan på utbredningsmåttet 
(sättmåttet) skall flyttillsatsmedelhalten varieras. Utgångsvärdet blir basreceptet och 
därefter kalkyleras bestämda procentsatser fram (se tabell 5.4.5). 
 
Tabell 5.4.5 – Flyttillsatsmedels mängd 
 Mängd (%) Mängd (gram) 
(50) (16,06) 
70 22,48 
90 28,90 
100 32,11 
110 35,33 
130 41,75 
(150) (48,17) 
(170) (54,58) 
 
50, 150 och 170% kommer endast att utföras om detta krävs för att få ett 
tillfredsställande resultat. 
 
För varje gjutning togs 3 utbredningsmått (sättmått) för att få en säkerhet i resultatet. 
Varje gjutning genomfördes med nya material. 
 
Tabell 5.4.6 – Resultat av egna gjutningar dag 1&2 
Nr Flytmedel Mängd Utbredningsmått (mm) Övrigt 
1 - 0 83 64 101 Sättmått 
 
2 ACE 301 50 - - - Genomfördes ej 
3  70 310x320 280x270 175 3:e = sättmått 
4  90 340x330 330x320 310x280  
5  100 470x480 435x425 400x400  
6  110 455x450 425x425 355x355  
7  130 585x620 595x580 510x510  
8  150 - - - Genomfördes ej 
 
9 Adva Flow2 50 - - - Genomfördes ej 
10  70 300x300 170 168 2a & 3e = sättmått 
11  90 410x430 420x435 380x360  
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12  100 390x345 360x345 330x310  
13  110 650x635 555x545 510x525  
14  130 610x640 580x590 450x450  
15  150 - - - Genomfördes ej 
 
16 Dynamon3 50 - - - Genomfördes ej 
17  70 305x310 275x310 170 3e = sättmått 
18  90 315x320 310x290 300x300  
19  100 355x340 340x330 315x320  
20  110 400x385 400x395 375x395  
21  130 420x425 425x390 390x385  
22  150 470x470 435x450 425x415  
23  170 530x540 505x530 540x490  
 
24 GT24 50 - - - Genomfördes ej 
25  70 400x410 370x375 218 3e = sättmått 
26  90 450x460 410x410 360x370  
27  100 570x550 530x510 450x475  
28  110 675x650 560x570 540x550  
29  130 790x770 660x670 645x655  
30  150 - - - Genomfördes ej 
 
Kommentarer: 
Vid försök nr 3, 10, 17 och 25 (70%) mättes både sättmått och utbredningsmått. Dessa 
gav nästintill samma värde oberoende av vilket mått som togs. Sättmåtten vibrerades 
och gav därför ett jämnare och finare slutresultat.  Även om de tre utbredningsmåtts 
testen genomfördes inom några få minuter så visade de stor skillnad, gällande för alla 
blandningar (se tabell 5.4.4). En observation som gjordes var att betongen 
expanderade synbart vid större mängd flyttillsatsmedel. En blandning på 70% kunde 
av vissa medel knappt räcka till tre sättkoner medan vid de större mängderna 
flyttillsatsmedel både räckte och blev över trotts en knapp skillnad på några gram. 
Effekten på expansion verkade även bero på typen av flyttillsatsmedel. 
 
1 Glenium ACE 30 
Betongen var styv i stort sätt genom alla tester. De två sista satserna hade mer små 
sten bland de större fraktionerna än tidigare då ballasten var tagen från botten av 
ballast källan. Detta kan ha inverkat till en temporärt styvare betong i test 6 än test 5. I 
sista satsen var dispergeringen inte lika bra som tidigare. Dock såg 
utbredningsmåttstesterna jämna och fina ut. Här var även dispergeringen av stenarna 
bra. Skulle eventuellt vara intressant att gå vidare med tester av större mängder av 
ACE 30. Bäst resultat vid 130% (41,75 gram). 
 
2 Adva Flow 430 
Betongen kändes inte lika stabil vid användning av detta flyttillsatsmedel, eventuellt 
kanske detta kan vägas upp med en stabilisator. Började tappa dispergeringen redan 
runt 100% och vid 130% hade den tecken på vattenseparation. Utbredningsmåttet för 
100% gav ett oväntat resultat med ett lägre mått än för 90%. Bäst resultat gavs dock 
kring 110% (35,33 gram).  
 

 
26 



3 Dynamnon Bygg 
I regel var konsistensen jämn och fin genom alla tester men det krävdes mycket mer 
flyttillsatsmedel för att få flyt på betongen. Vid 110% visade betongen ingen tendens 
på SKB. Därför valdes här att göra tester på både 150% och 170%. Troligtvis kunde 
tester med mer flyt ha genomförts med gott resultat. Bäst resultat vid 170% (54,58 
gram). 
 
4 Sikament GT2 
Detta var det kraftigaste flytmedlet som hade störst inverkan redan vid mindre 
mängder. Vattenseparation redan vid 110%. Dock visade betongen bättre resultat när 
den fått vila en stund innan mätningar genomfördes. Vid 130% erhölls bra resultat på 
2:a och 3:e testet, 1:a testet hade dock väldigt lös konsistens. Bäst resultat vid 110% 
och de senare testerna på 130% (35,33 gram / 41,75 gram). 
 
För att få en överskådligare bild av resultaten räknas medelvärdet fram och 
presenteras i diagram 5.4.1. Medelvärdena räknades fram genom att addera ihop alla 
utbredningsmåttsvärdena för varje flyttillastsmedel och aktuell mängd. Därefter 
dividerades detta med antal värden som adderats och ett medelvärde erhålls. 
Exempelvis (305 + 310 + 275 + 310) / 4 = 30 (från nr 17 i tabell 5.4.4). Medlevärdena 
finnes i tabell 5.4.7. Värdena presenteras också i diagram 5.4.1. 
 
Tabell 5.4.7 – Medelvärden utbredningsmått dag 1&2 
Nr Flytmedel Mängd % Medelvärde (mm) 
1 - 0 - 
 
2 ACE 30 50 - 
3  70 295 
4  90 318 
5  100 435 
6  110 411 
7  130 567 
8  150 - 
 
9 Adva Flow 50 - 
10  70 300 
11  90 406 
12  100 347 
13  110 570 
14  130 553 
15  150 - 
 
16 Dynamon 50 - 
17  70 300 
18  90 306 
19  100 333 
20  110 392 
21  130 406 
22  150 444 
23  170 523 
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24 GT2 50 - 
25  70 389 
26  90 410 
27  100 514 
28  110 591 
29  130 698 
30  150 - 
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Diagram 5.4.1 – Medelvärdes resultat 
 
Sikament och Dynamon Bygg har relativt jämna kurvor. Som förväntat sig ger mer 
flyttillsatsmedel större utbredningsmått. Deras ”effektivitetsfaktor” skiljer sig dock åt. 
Därför hamnar kurvorna på olika ställen i digrammet. Adva Flow och ACE 30 har 
vardera oväntade knyckar på kurvan. Detta kan bero på tillfälliga omständigheter vid 
gjutningstillfället. Till exempel kan torrmaterialet ha blandats längre innan vattnet 
tillsattes till tombolan jämfört med de andra gjutningarna.   
 
5.5 Kompletterande laboratorieförsök och diskussion 
Då speciellt Adva Flown visade ett oväntat resultat i diagram 5.4.1 gjordes några 
kompletterande gjutningar för att påvisa om detta stämde eller om det på grund av 
rådande omständigheter gett ett missvisande resultat. Samtidigt gjordes även 
ytterligare en gjutning med Dynamon Bygg, 190% (61,02g), för att nå ett större 
utbredningsmått än tidigare erhållet. Det var önskvärt att genomföra fler gjutningar 
men tyvärr räckte inte materialet till för detta. Innan några gjutningar kunde ske 
gjordes en ny fuktmätning av ballasten (se tabell 5.5.1). 
 
 

 
28 



Tabell 5.5.1 – Vattenmängd ballast dag 3 
Ballast Med H2O Utan H2O H2O (gram) H2O (%) 
0-4 194,5 194,3 0,2 0,103 
4-8 205,1 205,0 0,1 0,05 
8-11 118,8 118,4 0,4 0,338 
11-16 94,1 93,9 0,2 0,213 
 
Därefter korrigerades basreceptets vattenhalt (se tabell 5.5.2) 
 
Tabell 5.5.2 – Uppdaterat basrecept dag 3 
Bygg- 
cement 

Filler 
Limus 15 

Ballast 
0-4 

Ballast 
4-8 

Ballast 
8-11 

Ballast 
11-16 

Vatten Flyttillsatsmedel

7,46kg 7,07kg 22,79kg 1,73kg 6,97kg 7,09kg 5,26kg 32,114g 
 
Sen kunde gjutningen genomföras och följande resultat erhölls (se tabell 5.5.3). 
 
Tabell 5.5.3 – Resultat av egna gjutningar dag 3 
Nr Flytmedel Mängd % Utbredningsmått (mm) Övrigt 
1 Adva Flow 90  365x355 390x395 325x330  
2  100 487x450 435x435 450x445  
 
3 Dynamon 190 650x670 625x660 630x620  
 
Utöver dessa tre gjutningar gjordes en gjutning med 150% Glenium ACE 30. Denna 
sats gav dock inget användbart resultat då härdnings processen startat redan innan 
sättmått togs. Troligtvis skedde detta då torrmaterialet fick gå längre i tombolan än 
övriga satser och började då reagera med den lilla mängd vatten som fuktar tombolan 
innan gjutning. För att kunna presentera resultatet av de tre godkända gjutningarna 
överskådligt räknades medelvärdet fram (se tabell 5.5.4) och visas sedan ihop med 
tidigare resultat i ett diagram (se diagram 5.5.1). 
 
Tabell 5.5.4 – Medelvärde utbredningsmått dag 3 
Nr Flytmedel Mängd % Medelvärde 
1 Adva Flow 90 360 
2  100 450 
 
3 Dynamon 190 642,5 
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Diagram 5.5.1 – Medelvärde med kompletterande gjutningar 
 
Det visar sig i diagrammet ovan att knycken i diagram 5.4.1 troligtvis berott på 
tillfälliga omständigheter. Det hade varit önskvärt att även gjuta om på större mängder 
tillsatser av Adva Flow och delar av ACE 30 för att kontrollera avvikande punkter i 
diagrammet. Detta kunde dock inte göras inom ramen för detta arbete. 
 
Eftersom Dynamon Bygg ej gav samma effekt på betongen vid de lägre mängderna 
flyttillsatsmedel gjordes fler blandningar med större mängd flyttillsatsmedel. Detta 
presenteras i ett separat diagram då motsvarande gjutningar ej gjorts för de andra 
flyttillsatsmedlen (se diagram 5.5.2). 
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Diagram 5.5.2 – Medelvärde Dynamon Bygg 
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För att få ett säkrare resultat borde alla gjutningar göras om minst en gång till. 
Eventuellt borde dessutom flyttillsatshalten ökas mer för att få en bredare 
undersökning. Dock finns varken tid eller material till detta inom ramen för detta 
examensarbete. Vad som dock är tydligt är att det finns ett samband mellan 
utbredningsmåttet och mängden flyttillsatsmedel trots att detta ej kunde bevisas med 
en regressionsanalys. Då mängden flyttillsatsmedel beror på vilken typ som används, 
är det omöjligt att genom en regressionsanalys komma fram till vårt sökta samband 
om de olika flyttillsatsmedlen har olika effekter vid samma mängd. Detta kan 
exempelvis påvisas i diagram 5.5.1 där det går att utläsa att 70% av Sikament GT2 ger 
samma effekt som 130% av Dynamon Bygg.  
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6. Slutsats 
Detta kapitel sammanfattar resultatet av analysen, besvarar frågorna i 
problemdiskussionen och svarar på syftet på uppsatsen. 
   
Utifrån regressionsanalysen påvisas inget samband för SKB. Anledningen är att det är 
för många osäkra variabler som varken kan förkastas eller bekräftas. 
 
Samband påträffas dock för normal betong. Beroende på regressionsanalystyp kunde 
två olika samband fastställas. Ett med hjälp av backwardanalys och ett med 
stepwiseanalys. Varför dessa skiljer sig åt beror troligtvis på dataprogrammets 
inställningar. Samma data granskats i båda fallen vilket borde ha gett samma resultat. 
Framtagna ekvationer utföll till: 
Stepwise: 
353,418 + 13,773 flyttillsats(g/m³) – 0,309 ballast 0-8(Kg/m³) + 0,985 filler(Kg/m³) = 
sättmått (mm) 
Backward:  
-348,554 + 0,247 cement(Kg/m³) + 0,979 filler(Kg/m³) + 14,37 flyttillsats(g/m³) + 
0,363 ballast 0-8(Kg/m³) = sättmått (mm) 
 
Utifrån de 30-tal egna gjutningarna som genomfördes konstateras att det finns ett 
samband mellan utbredningsmåttet och mängden flyttillsatsmedel. Dock spelar typen 
av flyttillsatsmedel en väsentlig roll. Alla medel som studerats, gav ett ökat 
utbredningsmått vid ökad mängd medel. Men de olika flyttillsatsmedlen hade olika 
stark effekt på betongen. Ett medel gav samma utbredningsresultat på 70% som ett 
annat gav på 130%. Därför är rätt typ och mängd flyttillsatsmedel viktig. För liten 
mängd ger en styv och arbetskrävande betong och för mycket resulterar till att 
dispergeringen fallerar och därmed en minskad hållfasthet.  
 
En intressant observation som gjordes under våra gjutningar var att flytillsatsmedlet 
även bidrog till en expansion av betongen. Vid mindre mängd flyttillsatsmedel blev 
det en väsentligt mindre mängd betong än vid de större mängderna trots att den enda 
skillnaden var några gram flyttillsatsmedel. Detta kan bero på att det binds mer luft 
vid större mängd flyttillsatsmedel.  
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7. Förslag till fortsatta studier 
Detta kapitel presenterar tips och idéer till fortsatta studier inom ämnet som kan leda 
till ett säkrare samband. 
 
Detta examensarbete redovisar vissa resultat som skulle kunna granskas djupare och 
mer ingående och bearbetas vidare. Exempelvis skulle fler gjutningar behöva 
genomföras av de vi redan gjort för att eliminera eventuella fel som kan ha 
uppkommit vid gjuttillfällena. Gjutningarna skulle även kunna göras fler och med mer 
flyttillsatsmedel. Därefter skulle en regressionsanalys genomföras på resultatet av 
dessa kompletterande gjutningar och på så vis skulle förhoppningsvis ett samband 
kunna klargöras.   
 
Ett annat intressant område som studierna skulle kunna fördjupas inom är 
flyttillsatsmedlets inverkan på betongens expansion. Binder 3:e generationens 
flyttillsatsmedlet så pass mycket luft, som observerats i detta examensarbete, att en 
väsentlig skillnad av betongens mängd bara beror på detta? Bidrar några gram av 
flyttillsatsmedel till flera liters ökning av betongmassan? I så fall hur ser detta 
förhållande ut mellan mängden flyttillsatsmedel och expansionen? Hur skiljer sig de 
olika flyttillsatsmedlen åt i effekt? 
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Bilaga 1 - Sammanställning recept 
 

Cement 
(kg) 

Filler 
(kg) 

Vatten 
(kg) 

Flyttillsats
(g) 

Ballast 
0-8 (kg) 

Ballast  
8-16 (kg) 

Ballast  
16-25 (kg) 

Sättmått 
(mm) 

380 50 205 4,18 925 810   600 
420 50 200 4,41 920 815   600 
450 0 178 2,34 1085 449 219  675 
430 20 199 4,3 922 785   700 
440 20 195 4,4 923 786   700 
350 70 174 3,85 1149,57 616,68   700 
370 74 193 4,44 1694,58    700 
340 136 182 3,4 1149,31 538,8   700 
350 140 185 3,85 1667,55    700 
520 30 204 2,42 1132 457   725 
370 0 195 0 1145 614   630 
320 95 192 2,08 992,24 805,9   700 
410 20 229,6 3,28 1698,72    700 
295 120 191,75 1,92 990,72 804,66   700 
395 30 229,1 3,16 1703,02    700 
350 65 192,5 2,28 993,88 807,2   700 
470 0 230,3 3,76 1664,8    700 
390 25 195 2,54 960,42 812,14   700 
535 0 230,05 4,28 1608,9    700 
430 10 193,5 2,8 966,74 817,5   700 
480 0 192 3,12 950,92 804,12   700 
300 170 189 3,6 983 714   670 
410 200 221 4,92 1486    620 
350 180 185 3,5 1025 630   670 
320 149,997 202 4,48 1162,264 563,6   680 
340 131,836 195 3,74 1197,35 547,853   680 
340  174 3,4 1115 660   570 
340  180 3,4 1760    570 

 
275 0 184 1,38 1029,39 839,04   100 
290 0 174 1,45 1036,84 845,12   100 
320 0 0 1,28 998 404 435  100 
325 0 178 1,63 1032,81 808,42   100 
380 0 185 1,9 995,87 779,51   100 
405 0 173 2,03 930,04 855,25   100 
510 0 0 2,55 923 116 602  100 
335 19,884 0 2,01 1043,245 805,107   140 
325 28,701 0 1,4625 952,261 881,44   140 
300 0 0 1,45 1090 730   140 
360 0 0 1,45 1020 770   140 
275 30,859 0 1,925 1050,207 839,379   150 
330 0 0 2,31 1030 126 649  150 
500 0 0 2,5 905 148 601  150 
345 19,795 0 1,38 1789,113    180 
365 0 0 3,1025 1095,83 772,951   180 
300 44,77 0 1,26 1117,785 744,537   190 
290 0 0 2,6 1180 670   190 
350 0 0 3,15 1070 740   190 



330 32 0 3,3 1026 137 607  200 
295 0 188 5,02 1067,87 770,35   200 
305 0 180 6,72 1073,62 774,5   200 
340 0 184 1,38 1029,39 839,04   100 
370 0 174 1,45 1036,84 845,12   100 
410 0 0 1,28 998 404 435  100 
450 0 178 1,63 1032,81 808,42   100 
370 0 185 1,9 995,87 779,51   100 
310 0 173 2,03 930,04 855,25   100 
360 0 0 2,55 923 116 602  100  

 



Bilaga 2 - Sammanställning diagram 
 
Av de insamlade recepten sammanställdes ett antal olika diagram för att skapa en mer 
lättöverskådlig bild av förhållandena mellan de olika komponenterna. Dessa 
presenteras i denna bilaga. 
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Description
ADVA® Flow 430 is a high 
performance superplasticizer or high 
range water reducer. It is an opaque
amber aqueous solution of a 
polycarboxylic polymer. The product 
is ready to use when delivered. 
ADVA Flow 430 is a third generation 
superplasticiser and acts with steric 
repulsion.

ADVA Flow 430 disperses cement 
and fillers very well. This effect may 
be utilised in achieving high 
workabilities at low water-cement 
ratios ADVA Flow 430 allows water 
reduction up to 40% while 
workability is maintained. This will 
result in higher ultimate strength
as well as in tighter and more 
durable concrete.

Uses
ADVA Flow 430 is suitable when a 
large water reduction has to be made 
and when at the same time cement 
and filler contents are high. In 
applications where high final 
strengths are required (High
Performance Concrete HPC) or 
extreme workability (Self-
Compacting Concrete SCC), the 
use of ADVA Flow 430 is suggested.

ADVA® Flow 430

 

P R O D U C T  I N F O R M A T I O N

ADVA Flow 430 is compatible with 
Darex® HPA air entrainer and it is 
possible to design self-compacting
concrete with a well distributed air 
void system. However if used together 
with other admixtures it is advised to 
pretest the mix design to determine the 
proper function.

Dosage
As ADVA Flow 430 has a wide range 
of applications the dosage may vary 
between 0.2–2.5 % of the cement and 
pozzolana content. Producing self-
compacting concrete, the guideline for 
dosage rates is approximately 0.8 %. 
Optimum effect is obtained when
ADVA Flow 430 is added with the 
mixing water directly into the mixer. 
Avoid dosage direct on the dry cement. 
The production of SCC concrete 
requires longer mixing time compared 
to normal concrete and it is advised to 
pay more attention to monitoring 
moisture in aggregates. Excessive 
dosage will result in retardation of 
setting and may possibly also result in 
segregation.

Cleaning
Small spillage of ADVA Flow 430 
can be removed with water.
 
S.H.E
Grace is presently involved in 
implementing a management system 
for Safety, Health and Environment 
that is based on ISO 14001 and 
EMAS (Eco Management and Audit 
Scheme). Several companies
within the group have been certified 
for ISO 14001 and registered for 
EMAS. The group issues annually an 
environmental report. For additional 
information concerning Safety, 
Health and Environment, consult 
separate Safety Datasheet. 

 Product Advantages

· 
High early strength

· 
High ultimate strength

· 
Water reduction up to 40%

· 
Quality consistent product

· 
Long workability time

Superplasticiser

Concrete



Packaging and Storage
ADVA Flow 430 is available in 
200 kg drums, 1000 kg containers 
and roadtankers. The storage 
stability is minimum 12 months at 
temperatures between 0–35°C. If 
these temperatures have been 
exceeded please contact Grace. If 
the product has been frozen it 
should be thawed out and remixed.
The product should be stored in 
plastic or coated steeltanks as iron 
can discolour and reduce the 
effects of the product.

 

Supply
Contact the Grace AB office in 
Sweden. Fax: + 46 42 16 78 05 

Aditivos para cemento

ADVA is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn

We hope information here will be helpful. It is based on data and knowledge considered to be true and accurate and is offered for the users’ consideration, investigation and
verification, but we do not warrant the results to be obtained. Please read all statements, recommendations or suggestions in conjunction with our conditions of sale, which apply
to all goods supplied by us. No statement, recommendation or suggestion is intended for any use which would infringe any patent or copyright.
Grace Construction Products Limited, 852, Birchwood Boulevard, Birchwood, Warrington, WA3 7QZ, Cheshire, England.

This product may be covered by patents or patents pending.     Copyright 2005.            W. R. Grace & Co.-Conn.                ADVA FLOW-430 SW                     10/05 

Grace AB,    Berga Allé 1 D,    254 52  HELSINGBORG, Sweden.        Tel: 042-16 78 07  Fax: 042-16 78 05

Visit our web site at: www.graceconstruction.com

ADVA Flow 430 stabilizes the 
dispersion and maintains the
workability through sterical 
repulsion.



PRODUKTBESKRIVNING

Dynamon Bygg är ett mycket effektivt
superplasticerande tillsatsmedel baserat
på modifierade akryl-polymerer.
Produkten ingår i Dynamon-systemet
som är baserat på den Mapeiutvecklade
DPP-teknologin (DPP = Designed
Performance Polymers) där tillsatsmedlens
egenskaper skräddarsys för olika betong-
ändamål.

Dynamon-systemet är utvecklat ur
Mapeis egen sammansättning och
produktion av monomerer.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Dynamon Bygg är speciellt utformad
för att passa produktion av betong med
svenska cement. Dynamon Bygg
används för att åstadkomma en lösare
konsistens med förbättrad gjutbarhet
och/eller en reduktion av vattenmängden.

Några speciella användningsområden är:

• Betong med höga krav på hållfasthet,
täthet och beständighet i aggressiva
miljöer.

• Betong med höga krav på gjutbarhet
(konsistensklasser S4 och S5 enligt
SS-EN 206-1).

• Självkompakterande betong (SKB) med
krav på lång öppethållandetid. Om så
erfordras kan SKB stabiliseras med en
viskositetshöjande tillsats - t ex
Viscofluid SCC/10 eller Viscofluid TA.

Dynamon Bygg ger genom sin höga
effekt och långa öppethållandetid
normalt inget behov av efterdosering
på byggplatsen.

EGENSKAPER

Dynamon Bygg är en vattenlösning av
aktive akrylpolymerer som effektivt

dispergerar (finfördelar) cementpartiklarna
och därmed minskar den inre friktionen i
betongmassan.

Denna effekt kan principiellt utnyttjas
på tre sätt:

1. För att reducera mängden tillsatt
vatten, men samtidig behålla betongens
gjutbarhet. Lägre förhållande mellan
vatten och cement (v/c- tal) ger högre
hållfasthet, täthet och beständighet
hos betongen.

2. För att förbättra gjutbarheten jämfört
med betonger med samme v/c- tal.
Hållfastheten förblir därmed den
samma, men möjliggör förenklad
gjutning.

3. För att reducera både vatten och
cementmängd med bibehållen
hållfasthet. Genom denna metod kan
man reducera kostnaderna (mindre
cement), reducera betongens
krympning och reducera faran för
temperaturgradienter pga lägre
hydratationsvärme. Speciellt är denna
sista effekt viktig för betonger med
höga cemenhalter.

KOMBINATION MED ANDRA MEDEL

Dynamon Bygg kan kombineras med
andre Rescon Mapei tillsatsmedel, som
t ex bindetidsaccelererande medel som
Mapequick SA och bindetids-
retarderande medel som Mapetard R.

Observera att förprovning alltid skall
göras med aktuella material och aktuell
betongsammansättning för att
säkerställa att rätt effekt uppnås.

EMBALLAGE

Dynamon Bygg leveres i 25-liters
dunkar, 200 liters fat, i 1000 liters
containers och i bulk. Produkten bör
förvaras vid minimum + 8 °C och är hållbar

i minst ett år i sluten förpackning.
Omrörning rekommenderas dock före
användning. Vid lägre temperatur kan
Dynamon Bygg lättare separera och
måste då värmas upp och röras om.
Produkten bör inte utsättas för direkt
solljus.

SKYDDSFÖRESKRIFTER
För hälso-, miljö- och säkerhetsinformati-
on, se separat säkerhetsdatablad.
Säkerhetsdatabladen finns på
www.resconmapei.com

DOSERING

Dynamon Bygg tillsättes för att uppnå
önskat resultat (hållfasthet, beständig-
het, gjutbarhet, cementreduktion)
genom att variera doseringen mellan
0,3 och 2,0 % av cementvikten. Vid
ökad dosering ökas också öppethållande-
tiden (tiden betongen låter sig bearbetas).
Höga doseringar och låga betong-
temperaturer ger en retarderad betong.
Förprovning med aktuella parametrar
rekommenderas alltid. Till skillnad mot
melamin- eller naftalenbaserade super-
plasticerande tillsatsmedel, utvecklar
Dynamon Bygg god effekt oavsett till-
sättningstidpunkt (tillsammans med,
samtidigt med eller efter att blandnings-
vattnet tillsatts betongen). Vid tidig till-
sättning måste man dock räkna med
något längre inblandingstid.

Dynamon Bygg kan också efterdoseras
direkt i roterbilen. Betongen bör då
blandas med maximal hastighet i minst
5 minuter, plus en minut per m3 betong
i lasset.

Produsent:
Rescon Mapei AS
Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua, Norway
Tlf: +47 62 97 20 00 Fax: +47 62 97 20 99
post@resconmapei.no
www. resconmapei.com

Dynamon Bygg 02.07



OBSERVERA

De tekniska rekommendationer och
detaljer som framkommer i denna pro-
duktbeskrivning representerar vår nuva-
rande kunskap och erfarenhet av pro-
dukterna. All ovanstående information
skall därför endast betraktas som riktlin-
jer och kan bli föremål för revidering.
Den som använder produkten skall på
förhand försäkra sig om att produkten är
lämplig för den tilltänkta användningen.
Användaren står själv ansvarig om pro-
dukten används till annat ändamål än
det rekommenderade eller på ett felak-
tigt sätt.

Alla leveranser från Rescon Mapei AS
sker i enlighet med våra vid varje tid-
punkt gällande försäljnings- och leve-
ransvillkor vilka anses accepterade vid
beställning.

Produsent:
Rescon Mapei AS
Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua, Norway
Tlf: +47 62 97 20 00 Fax: +47 62 97 20 99
post@resconmapei.no
www. resconmapei.com

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Form Vätska

Färg* Gulbrun

Viskositet (Brookfield Viscometer DV-1,

LV1, 100 rpm vid 20±2 oC) Lättflytande; < 20 cP

Torrhalt, %: 24 ± 1

Densitet, g/cm3: 1,07 ± 0,02

pH-värde: 7,0 ± 1

Kloridhalt, %: < 0,01

Alkalihalt (Na2O-ekvivalenter), % < 2,5

EXEMPEL PÅ EGENSKAPER I BETONG
(Förprovning med aktuella förutsättningar krävs)

Som flytmedel (konsistensförbättrare):

Cementmängd, kg/m3 (Cementa Byggcement): 320

Dynamon Bygg (i % av cementvikten): 0,7

V/c- tal: 0,55

Lufthalt: 2,4

Konsistens, mm:

- sättmått, 5 min: 230

- sättmått, 60 min: 220

Tryckhållfasthet, MPa:

- 1 dygn: 19

- 28 dygn: 45

* Dynamon Bygg kan variera något i färg, utan att detta påverkar medlets
egenskaper i betongen.

02.07



Glenium ACE 30

Produktbeskrivning 
Glenium ACE 30 är en superplasticerare baserad
på en ny generation modifierade polymerer.
Produkten ger en förbättrad betong med högsta 
krav på livslängd och kvalitet.

Användningsområde
* Glenium ACE 30 är speciellt designad för  
 användning i högkvalitetsbetong till  
 betongelement och förspänd betong samt  
 i fabriksbetong när man har krav på 
 snabbt tillstyvnande och snabb hållfast- 
 hetstillväxt.
* Betongelement med högsta krav på tidig  
 styrka och tryckhållfasthet.
* Betong med krav på snabb avformning.
* Betongblandningar med låga vatten-
 cementtal.
* Självkompakterande betong (SKB). 
 

Egenskaper
* Extremt goda vattenreducerande egen- 
 skaper.
* Utmärkta plasticerande egenskaper.
* Utmärkt arbetbarhet.
* Förbättrad dispergeringseffekt.
* Minskat värmehärdningsbehov.
* Ekonomisk, genom möjlighet till kortare
 produktionstider.

Förpackning
GLENIUM ACE 30 levereras på fat om 210 liter, 
palltank om 1000 liter eller i bulk. Om produk-
ten frusit, tina upp vid +20°C under omrörning. 
Produkten bör användas inom ett år.

Fördelar
* Kortare gjutningstid.
* Snabb hållfasthetsutveckling och därmed
 snabbare avformning.
* Energibesparande genom minskat behov
 av ånghärdning.
* Små eller inga blödningstendenser.
* Nästan ingen tendens till separation.
* Kortare eller ingen vibrering.

Lagring
Vid normal temperatur (mellan +5°C och
+25°C) och frostfri förvaring i väl slutna original-
emballage är hållbarheten upp till 12 månader.
Skall omröras vid lagring i tank.
                     1274-CPD-703
                     SS-EN 934-2 T.3.1 T.3.2
                     2005
Miljö
Se säkerhetsdatablad.

Tekniska data
Utseende:        Ljusgul   
Flampunkt:        Ej brännbar.  
Kokpunkt:        ca 100° C.  
Fryspunkt:        0° C.   
Självantändbarhet:  nej 
Explosionsfara:       nej     
Löslighet:       Fullständigt blandbar i vatten.  
Densitet:       1,03-1,09 kg/lit vid 20°C. 
Organiska lösningsmedel:0,0 %.   
pH-värde:      5-8 vid +20°C.   
Viskositet:       ca 130 mPa.s vid +20°C.  
 

Högpresterande superplasticerare.

BASF Construction Chemicals Sweden AB

Head office, Sjöflygvägen 44, SE-183 62 Täby, Sweden

Tel: +46-8-756 01 65, Fax: +46-8-756 01 67, www.basf-cc.se

Produktblad
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Sikament® GT2 
Flyt/HRWR tillsatsmedel till betong 
 

Användning 
Beskrivning 

 
Sikament GT2 är ett supereffektivt vattenreducerande flyttillsatsmedel av den 
tredjegenerationen som ger betongen god arbetbarhet och god 
styrkeutveckling.Sikament GT2 är certifierad i enlighet med EN 934-2 

Användning Sikament GT2 kan användas till alla typer av betongkvalitéer särskilt inom: 
� Självkompakterande 
� Sprutbetong 
� Betong med högt krav på vattenreduktion (upp till 40%) 
� Höghållfast betong 
� Självtorkande betong 
samt där förlängt öppethållande hos betongen är önskvärt. 

Tekniska Data 
 
Bulkdensitet 
pH-värde 
Kloridhalt 
Alkaliinnehåll, ekv Na2O 
Korrosionsegenskaper 
Torrhalt 
Viskositet 
Dosering 

 
Brunaktig viskös vätska 
Ca 1,1 kg/dm³ 
Ca 4 
<0,10% av medlets vikt 
<2,5% av medlets vikt 
Icke relevant när bruksanvisning följs 
40% 
Lättflytande 
Ca 0,1-1,5% av cementvikten 

Tillverkningsplats Sika Sverige AB 
Veddestavägen 18-20 
175 06 Järfälla 
SVERIGE 

Förpackning Dunk 22 kg, fat 220 kg, transportcontainer 1100 kg samt tankbil. 
Lagringstid Minst 9 månader från leveransdatum (tankbil 16 månader). Förvaras frostfritt i täckta 

kärl. Eventuell omröring skall ske med mekanisk alt. ”rundpumpning”.  
Undvik luftinblåsning. 

Farliga ämnen Se separat säkerhetsdatablad. 
Bruksanvisning � Automatisk doseringsutrustning för vikt- eller volymdosering rekommenderas, 

beakta densitet och torrhalt. 
� Tillsätt Sikament GT2 tidigast i samband med blandningsvattnet. Genom att 

fördröja tillsättandet 20-30 sekunder ökar medlets effekt och kan därigenom 
bättre utnyttjas. För optimal effekt kan tillsättningsordningen vara annorlunda än 
ovanstående, detta skall dock provas för varje enskilt fall. 

� Inverkan av överdosering kan förorsaka stenseparation vid flytkonsistenser och 
felproportionerad betong. Liten retarderande effekt. 

� Sikament GT2 kan även kombineras med Sikas övriga tillsatsmedel, varvid varje 
medel tillsätts separat. 

� Rekommenderad blandningstid är 30-180 sek beroende på blandartyp. 
� Rekommenderad dosering är ca 0,1-1,2% av cementvikten. 
� Inverkan av detta tillsatsmedel kan variera beroende på vilket cement som 

används. 
� Rengör utrustningen med vatten. 
� Förprov skall utföras med de aktuella delmaterialen till betongen enligt gällande 

betongbestämmelser för klarläggande att avsedd effekt uppnås. 
� Använd plast, glasfiber eller rostfria tankar vid hantering av Sikament GT2. 
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Hälsa & Miljö 
Hälsa & Miljö 

 
Se separat säkerhetsdatablad. 

Lagstiftning Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av
Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när
dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan 
differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller
användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt
ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig
rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även
tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av 
att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig 
av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller
på hemsidan www.sika.se. 
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