C B I nytt
Cement och Betong Institutet 100 44 Stockholm Tel: 08-696 11 00 Fax: 08-24 31 37

i detta nummer:

Krossat berg som ballast
Dimensionering av betongvägar
Garage – Arlanda

2
okt 05

CBI nytt
är Cement och Betong Institutets
kundtidning som informerar om olika
aktiviteter vid institutet.
Tidningen utkommer i
februari och oktober.
ISSN 0349-2060

Krossat berg som
ballast till betong

Ansvarig utgivare och chefredaktör:

Johan Silfwerbrand

Björn Lagerblad

Postadress:

100 44 Stockholm

bjorn.lagerblad@cbi.se

Besöksadress:

Drottning Kristinas väg 26
Telefon: 08-696 11 00
Fax: 08-24 31 37
e-post: cbi@cbi.se
Hemsida: www.cbi.se
Omslagsbild:

Anders Johansson, CBI, under träning
i Årstaviken. Foto: Mats Ek.
Tryck:

Federativ Tryck AB
INNEHÅLL

2-3
KROSSAT BERG SOM BALLAST

4-5
DOKTORANDPROJEKT
DIMENSIONERING BETONGVÄGAR

6-7
KURSER VÅREN 2006

8-9
GARAGE – ARLANDA
TIXOTROPI – FORMTRYCK
TESTING SCC

10-11
SYNPUNKTEN
SJÄLVRENGÖRANDE BETONGYTOR
INFORMATIONSDAGEN 2005

12-13
BETONGVÄGSKONFERENS I USA
NOTISER

14-15
BIBILIOTEKET
KONFERENSKALENDER

2

vattenkrävande/besvärliga och kräver ett nytänkande i receptur. I undersökningen har finballast från 17
olika bergtäkter undersökts förutsättningslöst med all upptänklig metodik.
Den bärande delen av undersökningen var att karaktärisera och kvantifiera finballastens egenskaper och
korrelera dessa mot reologin/arbetbarbeten hos bruk och betong och på
så sätt härleda styrande och relevanta egenskaper. Detta ger vad som
karakteriserar bra respektive dålig
ballast, vilket i sin tur ger att man kan
identifiera lämpliga bergtäkter och
metoder för kvalitetssäkring och förSista juli 2005 avslutades ett projekt bättring av egenskapsprofilen.
om krossballast för betongtillverkning
finansierat av MinBaS med medel Resultaten visar att generellt innehålfrån SGU (staten), CBI:s A-finansie- ler kross mera flakiga/kantiga parring, SBUF och industrin. Resultaten tiklar och signifikant mera finmafinns rapporterade (MinBaS) som terial/filler. Hur kornkurvan ser ut
sex delrapporter vilka belyser olika bestäms till stor del av de enskilda
aspekter och en sammanfattande bergarternas textur och mineralogislutrapport. Med tiden skall arbetet ska sammansättning. Ett specifikt
sammanfattas i en CBI-rapport men problem för Sverige är att största
rapporterna är redan idag tillgängliga delen av berggrunden består av graoch kan beställas som PDF från CBI. niter och granitiska gnejser som man
CBI kommer även fortsättningsvis även internationellt vet är besvärliga.
att bedriva forskning kring kross- Till stor del beror detta på att dessa
ballast men nu med CBI:s A-finan- bergarter innehåller flakig glimmer
som frigörs vid krossning. Variatiosiering som paraply.
nen är emellertid stor och det finns
Undersökningarna har visat att det graniter/gnejser som är fattiga på
går att tillverka betong med helkross glimmer och fungerar bra i betong.
men det är stor variation där en del Betongförsök har visat att kornkross fungerar väl med endast smärre kurvan i allmänhet inte är optimal viljusteringar medan andra är klart ket gör att man antagligen kommer
I Sverige råder lokal brist på naturgrus och myndigheterna vill att återstående rullstensåsar i så stor utsträckning som möjligt skall bevaras.
Betong förbrukar stora mängder
naturgrus, speciellt sand (0-8 mm).
Den enda alternativa ballast som är
lokalt tillgänglig och som finns i tillräckligt stor mängd är krossat berg.
För framtida betongtillverkning måste
därför betongindustrin lära sig att
använda helkross och ballastindustrin
måste lära sig att även kunna leverera kvalitetssäkrad finballast från
kross.

CBI nytt 2:05

att behöva mera siktning och fler
ballastfickor än vad man har idag.
Den större mängden finmaterial/filler kan man till stor del justera med
hjälp av superplasticerare och/eller
genom tvättning/slamning, men glimmern är det svårare att bli av med.
Vi vet nu hur man värderar berg och
krossballasts lämplighet som finballast
i betong. Problemet i verkligheten blir
därför att kostnadsoptimera mellan
transportavstånd, processning av ballasten, antal ballastfickor, cementåtgång och superplasticerare. Kostnaden för betongen kommer att bli högre och en övergång till helkross är
inte miljövänligt ur alla aspekter.
Det fortsatta projektet kommer mera
att inrikta sig på hur man proportioner betong. Det finns inte utrymme
för att utveckla och utvärdera processteknik för att förbättra krossprodukten. Vi har kvantifierat ingångsdata för hur krossanden påverkar ett
cementbruks egenskaper, men nu
gäller det att tillämpa detta på betong
och utarbeta proportioneringsmetodik. Ett klassiskt sätt är att öka mängden cementpasta (vattenbehovet),
men detta ger upphov till andra problem som ökad krympning och värmeutveckling, etc. Ett grundläggande
problem är att en kantig/flakig partikel kräver mera finmaterial att röra
sig i. Ofta använder man packningsgraden för att få fram detta men det

ger inte helt korrekta värden, varför
vi kommer att försöka räkna ut hur
stor volym varje fraktion behöver för
att kunna röra sig med utgångspunkt
från sin geometriska form, så kallad
virtuell packning. Om detta lyckas
kan man göra dataprogram som beräknar den optimala kornkurvan. Ett
intressant resultat är att man med
hjälp av superplasticerare kan få ner
flytgränsspänningen men inte den
plastiska viskositeten. Med vanligt
språkbruk så kan man få ett bra sättmått, men betongen kommer att förbli seg. Den plastiska viskositeten/
segheten ökar med flakighet, kantighet och mängd finmaterial. Ett segt
bruk har större bärighet och därmed
en bättre förmåga att motstå separation vilket medför att möjligheten
att utnyttja partikelgap ökar. Detta är
en väg att förbättra arbetbarheten
men den måste dock kvantifieras så
att man vet var gapet skall ligga och
dess storlek.
Generellt så kommer proportionering
med helkross att kräva mer arbete
och omsorg då berget och därmed
krossprodukten varierar mycket mera
i sammansättning än hos naturgrus.
Detta medför också att man inte kan
använda samma proportioneringsmetodik som med naturgrus. För att
få fram en systematisk proportioneringsmodell som tar hänsyn till varje
krossprodukts individuella egenskaper fordras mera arbete.
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H-E. Gram och M. Westerholm.

Följande rapporter går att beställa som
PDF från CBI.
1. Förstudie. Utarbetande av forskningsprogram, MinBaS rapport 2:1, Björn Lagerblad, CBI.
2. Delrapport 1. Ballast – karakteristik och
bruksreologi, MinBaS rapport 2:7, Björn
Lagerblad & Mikael Westerholm, CBI.
3. Delrapport 2. Betongprovningar, MinBaS
rapport 2:13, Mikael Westerholm, CBI &
Hans-Erik Gram, Cementa.
4. Delrapport 3. Tvättning och tillsatsmaterial, MinBaS rapport 2:14, Mikael
Westerholm, CBI.
5. Delrapport 4. Kompletterande laboratorie- och fullskaleförsök, Hans-Erik
Gram, Cementa.
6. Delrapport 5. Packningsstudie av krossgrus, MinBaS rapport 2:17, Eva Attenius
& Hans-Erik Gram, Cementa.
7. Delrapport 6. Kvalitetssäkringsmetoder, MInBaS rapport 2:18, Leif Fjällberg
& Björn Lagerblad, CBI.
8. Slutrapport. Korssat berg som ballast
i betong, MinBaS rapport 2:19, Sammanställd av Björn Lagerblad, CBI.
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Doktorandprojekt inom
dimensionering av betongvägar
Johan Söderqvist
johan.soderqvist@cbi.se

I Sverige är mindre än 1% av det nationella vägnätet byggt med betongöverbyggnad. Många andra länder i
Europa har en betydligt större andel
betongvägar. Motsvarande siffra i till
exempel Tyskland är 28 %. Betong
är ett bra alternativ för vägar med
tyngre trafik och en stor fördel i Sverige
är att spårbildningen reduceras avsevärt. I Sverige används betong flitigt
för tungt belastade industriytor, bussgator och flygfält.
Den svenska dimensioneringsmetoden för betongvägar utvecklades under 1990-talet av Örjan Petersson på
CBI. Han undersökte och jämförde
olika metoder för att beräkna trafikoch temperaturlaster på en betongbeläggning och arbetet resulterade
sedermera i den dimensioneringsmetod som användes när E6 vid Fastarp och E20 vid Eskilstuna byggdes.
Dessa vägar som nu är 10-15 år gamla
har visat sig fungera mycket tillfredställande. De moderna betongvägarna i Sverige är oarmerade med fogar var 5:e meter, tjockleken på överbyggnaden är 180-220 mm beroende
på trafikintensiteten och bärlagret utgörs av cementbundet grus (CG) eller
asfaltbundet grus (AG). Dimensioneringen är dock baserad på tabeller
som erbjuder små möjligheter till för-
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ändringar när man ändrar tjocklekar
eller varierar olika parametrar för
klimat, trafik eller material och är
därför i behov av att förändras för att
man skall kunna göra denna typ av
beläggning mer konkurrenskraftig.
På CBI pågår ett doktorandprojekt
som handlar om att modernisera
dimensioneringmetoden för betongbeläggningar. Projektet har för syfte
att ta fram nationella såväl som internationella kunskaper och erfarenheter för dimensionering i en strävan
att ur ett mer mekanistiskt synsätt
skapa förutsättningar för objektiv
jämförelse mellan alternativa material och konstruktioner. Speciellt intressant är den semi-mekanistiska
dimensioneringsmetoden som utvecklats i det nya amerikanska dimensioneringsprogrammet, U.S.
Design Guide 2002.
Doktorandprojektet är nära knutet till
en projektgrupp där Vägverket, Vägoch Transportforskningsinstitutet,
Cement och Betong Institutet samt
Cementa AB ingår. Projektgruppen
har för uppgift att utveckla Vägverkets dimensioneringsvektyg, PMS
Objekt, så att det även omfattar betongöverbyggnad. Detta kommer att
göras genom att utvärdera olika
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dimensioneringsmetoder samt göra
en insamling av relevanta svenska
parametrar för trafik, klimat och ingående material. Arbetet ska i ett
senare skede leda till ett val av metod för dimensionering och implementering av denna metod i dimensioneringsverktyget PMS Objekt.

Utveckling av en ny
dimensioneringsmetod
Den svenska dimensioneringsmetodiken är lik de metoder man använder i många andra länder i Europa.
Man beräknar antalet tillåtna lastöverfarter för en bestämd beläggning
över dimensioneringsperioden och
använder Miner-Palmgrens delskadehypotes för att summera bidraget
från olika säsonger under året. I dimensionering beaktar man dagliga
kombinationer av temperatur- och
trafiklaster samt materialens bärförmåga. Dragspänningar beräknas i
underkant betong, horisontella dragtöjningen beräknas i det bundna bärlagret och även den maximala vertikala trycktöjningen i terrassens överkant kontrolleras. Metoden är enkel
eftersom man använder sig av linjärelastiska materialmodeller men den
kan i vissa fall vara ganska grov och
säkerhetsmarginalerna blir ibland av

En glidformsläggare gjuter en kontinuerlig betongbeläggning utan fasta formar. Tvärgående fogar sågas efter några
timmar.

den anledningen stora. Dagens datorer kan utföra mycket avancerade
beräkningar på ett ögonblick och detta
kan utnyttjas i mer sofistikerade
dimensioneringsmodeller. Mekanistisk dimensionering gör det möjligt att
ta hänsyn till fler parametrar och en
datoriserad metod skulle kunna användas för att t.ex. jämföra olika
material och utföra optimerade och
mer kostnadseffektiva konstruktioner. Att direkt kunna jämföra olika
alternativ är mycket värdefullt.

Undersökning av betongens
utmattningshållfasthet
I utvecklingen av en ny datoriserad
dimensioneringsmetod finns behov
av att se över vilka parametrar som
är av störst betydelse. En betongbeläggning är normalt inte utsatt för laster som överskrider betongens hållfasthet. Skadorna som uppkommer
uppträder efter en viss tid och beror
av antalet lastrepetitioner. Dessa är
i sig själva inte högre än maximala
lasten och det är därför utmattningshållfastheten är så betydande i dimensioneringen. Utmattningen är en
funktion av betongens böjdraghållfasthet, maximi- och minimilasten
samt antalet lastrepetitioner.

Montage av provkropp på MTS provningsmaskin.

Laboratorieprovningar har ofta genomförts på kuber och cylindrar i
tryck- eller spräckprovning för att
undersöka betongens utmattningshållfasthet. Prismor och plattor har
också belastats i försök att fastställa
formler för att beskriva utmattningen.
I Sverige utnyttjas Ralejs Tepfers
utmattningsekvation inom betongvägsdimensionering. Tepfers utgick
från Aas-Jacobsens utmattningsekvation från 1970, utförde provning
på kuber och cylindrar och eftersom
både tryck- och spräckprovningen
kunde användas i samma ekvation
antogs det att samma sak gällde för
böjdraghållfasthet.
Bestämning av utmattningshållfastheten hos betong genom böjning av
provkroppar, s.k. böjdraghållfasthetsprovning, har inte utförts i större utsträckning på grund av att det är en
ytterst känslig typ av provning. Små
imperfektioner hos provkropparna
har stort utslag i resultaten. Det svåra
är också att på ett så noggrant sätt
som möjligt beräkna den statiska hållfastheten hos provet, d.v.s. hos den
provkropp som man belastar cykliskt
med en last som är mindre än brottlasten. För att fastställa den statiska
böjdraghållfastheten är man istället
tvungen att prova ett antal separata
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Laboratorieprovning av betong (A),
cementbundet grus, CG, (B) och
både betong och CG i samverkansbalk (C).

provkroppar. På detta sätt införs statistiska metoder i provningen.
Inom doktorandprojektet utförs utmattningsprovning av betong och CG
för att kunna pröva de dimensioneringkriterier som finns i Sverige
och jämföra dem med andra metoder. Det är också intressant att undersöka hur väl Tepfers utmattningsekvation stämmer vid böjdraghållfasthetsprovning eftersom de laster
som verkar på en betongbeläggning
genererar böjdragspänningar och
betongbeläggningar bör dimensioneras efter dessa.
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Förkovra dig under våren,
vi har kursen!
Richard Mc Carthy
(Årets kurser finns på www.cbi.se)

richard mccarthy@cbi.se

Vattenbilning enligt Bro 2004*) dessa. Kursen tar bland annat upp Uppdatering Klass I
– behörighet för operatörer och
arbetsledare
Genomgången kurs och godkänd
skriftlig tentamen ger operatörer och
arbetsledare behörighet för arbete
med selektiv vattenbilning på Vägverkets broar.
För vem / tid och plats / pris
Operatörer och arbetsledare för vattenbilningsarbeten. Även andra som
inte behöver den formella behörigheten är välkomna.
9-13 januari i Stockholm.
14 200:- exkl moms.

Betongkurs Klass II *)
– Fabriksbetongtillverkning
I samarbete med SFF
För att kunna leda och övervaka tillverkning av fabriksbetong i tillverkningsklass II rekommenderar BBK
Klass II-kompetens, vilket deltagaren erhåller efter avslutad kurs och
godkänd skriftlig tentamen.
För vem / tid och plats / pris
Personer verksamma inom Fabriksbetongtillverkning.
16-20 januari och
30 januari-3 februari i Stockholm.
19 900:- exkl moms.

Betongreparationer *)
– praktiskt inriktad kurs för
operatörer, arbetsledare och
beställare
Kursen vänder sig till operatörer och
arbetsledare som ska utföra reparationsarbeten samt beställare av

allmän betong- och reparationskunskap, arbetsbeskrivningar, förbehandling, lagning med reparationsbruk och
betong, regelverk, ytbehandling samt
informerar om specialmetoder avseende reparation och förstärkning. En
halv dag ägnas åt praktiska övningar
där deltagaren bland annat får utföra
lagningar på skadade betongelement.
Kursen avslutas med en examination.
För vem / tid och plats / pris
Operatörer och arbetsledare som ska
utföra reparationsarbeten samt beställare av dessa.

– Platsgjutning av betong
Syftet med kursen är att ge en effektiv uppdatering avseende platsgjutning av betong i utförandeklass
I. Vi tar upp nyheter inom regelverk
(BBK 04, Bro 2004 etc), materialteknik och arbetsutförande.
För vem / tid och plats / pris
De som tidigare gått Betongkurs
Klass I – Platsgjutning av betong.
13-14 februari i Malmö.
24-25 april i Stockholm.
8 400:- exkl moms.

17-20 januari i Stockholm.
13 800:- exkl moms.

e-kurs om dimensionering
enligt BBK 04 och Bro 2004
I denna internetbaserade kurs går vi
igenom dimensioneringsreglerna i
BBK 04 och Bro 2004 med fokus på
nyheterna. Kursen pågår under sex
veckor via internet där deltagaren har
möjlighet att vara i kontakt med oss
kursledare. I kursen ingår övningsuppgifter och den förväntade egna
arbetsinsatsen är ca tre timmar per
vecka.

Uppdatering Klass II
– Platsgjutning av betong
I samarbete med Sveriges
Byggindustrier
I denna kurs tar vi upp nyheter inom
regelverk (BBK 04), materialteknik
och arbetsutförande. Syftet är att ge
en effektiv uppdatering avseende
platsgjutning av betong i utförandeklass II.
För vem / tid och plats / pris
De som tidigare gått Betongkurs
Klass II – Platsgjutning av betong.
13-14 februari i Malmö.

För vem / tid / pris

24-25 april i Stockholm.

Konstruktörer och projektörer.

7 400:- exkl moms.

Kursen genomförs via internet med
start 6 februari.
6 400:- exkl moms.

*) Kursen uppfyller de krav som Svenska Betongföreningens Råd för vidareutbildning formulerat.
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Betongkurs Klass I *)

Betongkurs Klass II *)

– Platsgjutning av betong
– Fabriksbetongtillverkning
Kursen pågår under två veckor. Första veckan är gemensam för båda inriktningarna och behandlar grunderna. Andra veckan genomförs separat och behandlar de praktiska tilllämpningarna.

– Platsgjutning av betong
För att kunna leda och övervaka
platsgjutning av betong i utförandeklass II rekommenderar BBK Klass
II-kompetens, vilket deltagaren erhåller efter avslutad kurs och godkänd
skriftlig tentamen.

För vem / tid och plats / pris
Personer verksamma inom Platsgjutning av betong (P) samt Fabriksbetongtillverkning (F).

För vem / tid och plats / pris
Personer verksamma inom Platsgjutning av betong.
20-24 mars och 6-7 april
i Stockholm.

13-17 februari och
27 februari-3 mars i Malmö (P).

15 900:- exkl moms.

24-28 april och 8-12 maj
i Stockholm (P+F).

Ny kurs!

22 900:- exkl moms.

e-kurs om BBK 04
och Bro 2004
– kurs för entreprenörer, förvaltare och beställare
Syftet med denna internetbaserade
kurs är att underlätta för dig som
måste sätta dig in i de nya betongregler avseende material, arbetsutförande och kontroll som finns. Vi
berättar om myndigheternas nya regler samt går igenom praktiska konsekvenser och innehåll i bland annat
BBK 04, SS-EN 206-1, SS-ENV
13 670-1 och Bro 2004. Kursen pågår under sex veckor via internet.
Övningsuppgifter ingår i kursen och
den förväntade egna arbetsinsatsen
är ca tre timmar per vecka.
För vem / tid / pris
Entreprenörer, förvaltare, beställare
och byggkonsulter.
Kursen genomförs via internet med
start 20 februari.

Begränsa
temperatursprickorna!
Vid såväl projektering som produktion är det viktigt att beställare,
projektörer och entreprenörer är medvetna om hur olika sprickbegränsande åtgärder påverkar det tekniska
och ekonomiska resultatet. Det är
viktigt med en klar ansvarsfördelning
och ett fungerande samspel mellan
alla inblandade aktörer. Vi visar hur
man på ett enkelt sätt kan bedöma
effekten av olika åtgärder med hjälp
av ”CraX 1–Handboksmetoden”.
Sambanden mellan sprickbegränsning, vintergjutning och hållfasthetstillväxt behandlas och vi tar även upp
olika typfall såsom exempelvis samverkansbroar och massiva fundament.
För vem / tid och plats / pris
Beställare, projektörer och entreprenörer.
28-29 mars i Stockholm.
8 900:- exkl moms.

6 400:- exkl moms.
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Ny kurs!
Betonggolv
– rekommendationer för projektering, materialval, produktion,
drift och underhåll
Betonggolvet är ofta en hårt utsatt
konstruktionsdel, där många krav
ställs av varierande slag. Golvets funktionsduglighet beror på såväl rätt materialsammansättning som rätt projektering och produktion. Ett gott slutresultat underlättar drift och underhåll, men utan riktlinjer för drift och
underhåll blir livslängden förkortad.
Svenska Betongföreningen håller på
att färdigställa en rapport med rekommendationer från projektering till
underhåll. Arbetsgruppens författare
medverkar i kursen och Betongföreningens rapport kommer att utgöra
kursinnehåll.
För vem / tid och plats / pris
Beställare, förvaltare, byggkonsulter,
entreprenörer och betongtillverkare.
16-17 maj i Stockholm.
8 900:- exkl moms.

Information / Anmälan
Kontakta Karin Glad,
08-696 11 29 eller kurs@cbi.se.
Anmälan kan även göras via
www.cbi.se
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Parkeringsgarage – Arlanda

Lennart Törnblom
lennart.tornblom@cbi.se

att klorider i form av
snöslask transporteras
via gjutfogar eller sprickor. Garaget är för närvarande under reparation och har haft 2 och
tidvis 3 plan avstängda.
Reparationerna beräknas pågå fram till december 2005.
Den omfattande användningen av
tösaltning vintertid påverkar de fastigheter som har garage i form av
kostsamt underhåll. Bilar tar vintertid med sig snöslask som innehåller
tösalter. Dessa salter tränger ner i
betongbjälklaget och orsakar korrosion på den ingjutna armeringen. Pelare får också skador i anslutning till
betongplattan och skademekanismen
är kapillärsugning av kloridhaltig fukt.
Via gjutfogar i plattan tränger fukt
och salt ner till de bärande balkarna.
Reparation av betongbjälklag som tjänar som kör- och parkeringsytor är
en ständigt återkommande underhållsåtgärd. De vanligaste skadorna i parkeringsgarage är korrosion på överkantsarmeringen som orsakar bortspjälkning av det täckande betongskiktet.
Ett typiskt exempel är det cirkelformiga garaget vid terminal 5 vid Arlanda utrikes (se bild ovan) där det
upptäcktes omfattande skador på de
kraftiga primärbalkarna och även på
pelarnas nedre del. Att det blir skador på de bärande balkarna är relativt ovanligt, i detta fall beror de på
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Det är Luftfartsverket Facilities som
ansvarar för garaget som byggdes
1976. Konstruktionen består av sekundär- och primärbalkar som bärs
av pelare. Det är utfört i en hög betongkvalitet K40, dvs tryckhållfasthet 40
MPa. Den höga betongkvaliten bekräftades vid mätning av karbonatiseringsdjupet, som varierade mellan
3 och 10 mm. Betong har normalt rostskyddande egenskaper på armering.
Då betong karbonatiseras, vilket innebär att luftens koldioxid, CO2, reage-

Typiska skador i undersida balk.
(Arlanda-garaget.)
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rar med betongens kalciumhydroxid,
Ca(OH)2, sjunker porlösningens pHvärde och betongens korrosionsskyddande förmåga upphävs. Täckskiktet
till armeringen var mellan 20 och 30
mm, dvs väsentligt större än uppmätt
karbonatiseringsdjup. Med hjälp av
dessa mätdata var det lätt att konstatera att de skador som observerats
beror på kloridinträngning i betongen
och inte på karbonatisering.
I de fall armeringen i plattan har skadats och det finns omfattande spjälkskador blir renoveringsarbetet omfattande och kostsamt. Det är inte ovanligt med garagerenovering som kostar 3500 kr per kvadratmeter och till
detta kommer kostnader för ersättningsplatser alternativt förlorade
hyresintäkter. I flera fall tillkommer
en kostnad på ca 1000 kr per m2 för
elektriska arbeten, målning, omlokalisering av ventilation etc.

Renovering av överytan omfattar bortbilning av betong, inläggning av ny armering och gjutning av betong i
exponeringsklass XD3.
(OBS, bilden ej från Arlanda-garaget.)

Betongens tixotropi påverkar
formtrycket
Peter Billberg
peter.billberg@cbi.se

Doktorandprojektet Tixotropi hos
självkompakterande betong går nu
in i slutfasen då inverkan av de tixotropa egenskaperna hos betongen på
formtrycket skall undersökas. Studierna fram tills nu har bedrivits med
inriktning på att karakterisera hur
betongen och dess mikrobruksfas
beter sig i vila. Ny metodik har varit
nödvändig att utvecklas då det idag
inte finns några tillgängliga eller vedertagna metoder att studera den
tixotropa (och reversibla) strukturuppbyggnad som sker i betong under vila. Metodiken som använts vid
studier på både mikrobruksfasen och
betongen själv går ut på att med en
kontrollerad deformationsökning
söka den spänning i materialet då

övergång från ett elastiskt till plastiskt beteende sker. Med andra ord
söks ett spännings–töjningssamband
och specifikt den maximala spänningen benämnd statisk flytgränsspänning
(till skillnad från den dynamiska flytgränsspänningen som karakteriserar
betongen motstånd mot att flyta).
Under viloperioden på upp till en
timme efter tillsättning av blandningsvattnet söks den tidsberoende ökningen av den statiska flytgränsspänningen som utgör ett mått på strukturuppbyggnaden. Före och efter vilan
mäts den dynamiska flytgränsspänningen så att den reversibla tixotropa
strukturen kan skiljas från den irreversibla konsistensförlusten. Slutsatser fram tills idag följer uppställda

hypoteser i det att ett minskat vatten
– pulvertal (relationen vikt vatten till
vikt cement + filler) ökar tixotropin
liksom att även andra tillsatsmedel
och -material också påverkar denna
egenskap. Inverkan av tixotropin på
formtrycket skall nu systematiskt mätas i ett rör med trycksensorer där möjlighet finns att simulera upp till 28 m
gjuthöjd och också variera gjuthastigheten. Arbetet skall försvaras i en
doktorsavhandling före sommaren
2006.
Tixotropi = egenskap hos en viskös
(tjockflytande) eller gelartad produkt
som innebär att denna blir alltmer lättflytande ju lägre tid och ju kraftigare
den deformeras (t.ex. genom omrörning) /NE, 1995/.

Testing SCC – avslutat Brite-Euram projekt
CBI har medverkat i ett nu avslutat
Brite-Euram projekt Testing SCC
där syftet har varit att studera och
värdera olika mätmetoder för färsk
självkompakterande betong. Mätmetoderna skall kunna verifiera tre grundläggande egenskaper hos självkompakterande betong; flytbarhet, passerbarhet och motstånd mot separation.
Arbetet som påbörjades under 2001
och slutfördes 2004 har genomförts
av elva olika deltagare i Europa under ledning av University of Paisley
i Skottland. Efter en systematisk undersökning av olika metoder både i

laboratoriemiljö (CBI ansvarade för
metoder att mäta passeringsförmåga)
och i produktion genomfördes en sk.
round robin-undersökning med 23
olika medverkande parter. Detta gav
ett mycket gott underlag för statistiska värderingar av mätmetodernas
precision och repeterbarhet. Av från
början inte mindre än sju olika metoder har slutligen fyra bedömts vara
värda att rekommenderas för standardisering; flytsättmått (flytbarhet),
J-ring och L-låda (båda passerbarhet) samt ”sieve stability test” (motstånd mot separation). Resultaten
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från detta projekt har använts vid
bland annat framtagandet av The European Guidelines for Self-Compacting Concrete – Specification,
production and use som skrivits i
samarbete mellan organisationerna
BIBM, Cembureau, Efca, Efnarc
och Ermco. Skriften går att fritt ladda
ner från var och en av dessa organisationers hemsidor. Ett standardiseringsarbete är också påbörjat och
drivs av en CEN-kommitté TC104SCI-TG8. Information och relevanta
länkar kommer snarast möjligt även
att finnas på CBI’s hemsida.
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Synpunkten

Bryt likströmmen
inom forskningsfinansieringen!
Det går mode i allt. Kläder och inredning är självklara men även storföretagsamhet och forskningsfinansiering verkar följa trenderna. På 80talet gällde att storföretagen skulle
sprida riskerna och ”inte lägga alla
ägg i en korg”. Numera skall man
”fokusera på kärnverksamheten”.
På 80-talet – då jag var doktorand –
fick professorn fria universitetsanslag
som räckte till lönekostnaderna för
honom själv, en halv sekreterare, en
laboratorieingenjör och två doktorander. Lokalerna var fria. Själv kunde
jag ringa broteknikchefen på Vägverket och direkt få stöd för en utökad försöksserie som fångade hans
intresse. Byggindustrin och dåvarande forskningsråden BFR och
NUTEK utvecklade gemensamt det
framgångsrika forskningsprogrammet om högpresterande betong. Idag
sliter professorn med sina och kollegornas forskningsansökningar (som
sakkunnig) medan universitets medel
knappt räcker till hans egen lön (professorn är fortfarande nästan alltid
en man). Såväl forskningsråden som
transportverken har formaliserat ansökningsförfarandet. Ansökan skall
följa speciella mallar, publicering i vetenskapliga tidskrifter övertrumfar
alla andra forskningsmeriter och antalet ansökningstillfällen har reducerats till ett per år. Inget utrymme ges
för diskussioner med anslagsgivarna.
Detta gör det mycket svårt att få sam-
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finansiering i ett projekt och ännu
svårare för landets högskolor och
institut att samverka kring ett stort
gemensamt forskningsprogram. Syftet bakom denna reform är lovvärt.
De bästa projekten skall vaskas fram
på ett så objektivt sätt som möjligt.
Felet är att alla forskningsfinansiärer
gör likadant. Jag är säker på att man
totalt sett skulle nå större framgångar
om olika forskningsfinansiärer agerade på olika sätt. Ytterst är det idag
byråkraterna som bestämmer vad
skattebetalarnas forskningsmedel
skall användas till. Det gäller även
den senaste trenden inom svensk
forskningsfinansiering: starka forskningsmiljöer. Jag är övertygad om att
vårt lands forskning blir bättre och
mer användbar om forskarna och
industriföreträdaren får medinflytande över en del av medelsanvändningen. Ge därför universitet och forskningsinstitut litet större fria medel än
vad de har idag, låt någon finansiär
fortsätta som nu, men se till att minst
ett par stycken avsätter medel vars
användning bestäms i en öppen dialog med forskarna och industriföreträdarna. Svenska Betongföreningen
har utvecklat ett spännande nationellt
forskningsprogram kallat Uthålligt
betongbyggande. Industrin har lovat att stå för halva finansieringen
men staten måste ställa upp med den
andra delen. Närings-, samhällsbyggnads- och utbildningsdeparte-

CBI nytt 2:05

Orkidéer i alla fönster?

menten hänvisar till FORMAS, VINNOVA och transportverken, men dessa är alla låsta till likartade system
som skapats för att prioritera enskilda
forskningsprojekt.
Hur har ni det själva hemma? Har ni
orkidéer i alla fönster eller låter ni
blommor av olika art, form, färg och
blomstringstid prunka i krukor och
rabatter? Släpp fri konkurrensen inom svensk forskningsfinansiering!

Johan Silfwerbrand

Nytt projekt om självrengörande betongytor
I våras startade ett nytt projekt om
självrengörande betongytor som CBI
deltar i. I projektet, som går under
namnet Nanocrete, ingår svenska
och finska deltagare från industrin
och forskningsinstitut. Projektet är ett
så kallat Eurekaprojekt och stöds finansiellt av de ingående industriföretagen, VINNOVA och dess finska
motsvarighet Tekes.
CBI har tidigare genomfört ett pilotprojekt där självrengörande betong
med framgång har provats. Den
självrengörande effekten erhålls genom att blanda in titandioxid med
fotokatalytiska egenskaper i betongen. Titandioxiden aktiveras av
UV-strålning från solen eller lampor

väg som är 1 km lång och 5 m bred
reducera NOx från 900 bilar per dag.
Titandioxiden medför även att biologisk påväxt minskar, tar bort lukter
och har en antibakteriell effekt. Detta
är egenskaper som bl.a. kan komma
till användning på fasader och i inomhusapplikationer. Som synes kan titandioxiden tillföra betong många
intressanta egenskaper. Projektet skall
bland annat nagelfara vilka möjligheterna och begränsningarna är. Arbetet utförs i 6 olika delprojekt. CBI
deltar i samtliga och har huvudanUtöver den självrengörande effekten svaret för det delprojekt som behandbryts även andra föreningar som lar betongegenskaper.
kommer i kontakt med ytan ner, t.ex.
NOx och andra luftföroreningar. Enligt japanska undersökningar kan en
Mårten Janz
och bildar fria radikaler av syre och
vattenånga från luften. Dessa fria
radikaler är mycket reaktiva och bryter ner organiska material till koldioxid och andra oftast harmlösa ämnen som lätt sköljs bort. Den av UVljus aktiverade titandioxiden gör dessutom att ytan blir extremt hydrofil,
d.v.s. attraherar vatten. En vattenfilm bildas som hindrar smuts från att
fastna och som har så stark attraktionskraft till ytan att den kan skölja
bort smuts från betongen.

Informationsdagen 2005
CBI:s informationsdag betraktas av
många som ett säkert vårtecken och
årets upplaga hölls på World Trade
Center i Stockholm den 17 mars.
Förmiddagens ena seminarium behandlade Krossballast och här diskuterades användning av krossad
ballast i betong, arbetbarhet och
egenskaper, ballastkarakterisering
samt krossprocessens inverkan på
kornformen. Det andra förmiddagsseminariet tog upp Tillsatsmedel.
Här beskrevs inledningsvis hur tillsatsmedlen fungerar och hur de tillverkas. Andra inlägg handlade om
hur medlen förbättrar betongens egenskaper. Eftermiddagspasset innehöll
i år två sessioner. Den ena tog upp
Temperaturfrågor och inleddes med
en presentation av CBI:s nya Tem-

peraturcentrum. Övriga föredrag
handlade om tidig hydratation, temperaturspänningar, åtgärder för att
förhindra temperatursprickor, modern
forskning kring temperaturfrågor
samt programutveckling. I den andra
sessionen Beständighet och reparation fick deltagarna lyssna till föredrag som handlade om livslängdsdimensionering, olika nedbrytningsmekanismer samt hur forskningen
på området fortskrider. Sessionen
avslutades med redogörelser för impregnering och beständiga reparationer. Ca 200 personer deltog under
dagen och drygt hälften av dem avslutade dagen på CBI för skärmutställning, tipspromenad och buffé.
Nästa års informationsdag infaller
den 16 mars 2006.
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Drygt 200 personer deltog under dagen.

Mikael Westerholm, CBI.

Richard Mc Carthy
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Workshop och betongvägskonferens
western University avsnittet om hur
en brottmekanisk dimensioneringsprincip kan utvecklas för dimensionering av betongvägar. Dr. Tom
Scarpas vid Delft University of Technology redovisade de senaste forskningsresultaten om hur plasticitetsteorin kan implementeras för dimensionering av betongvägar. Sammanlagt 19 presentationer från 7 olika
länder redovisades under två arbetsdagar, bland annat har undertecknad
från CBI presenterat resultatet av en
De inbjudna gästerna var framförallt experimentell pilotstudie om inverkan
personer inom området betongvägar. av förhöjd temperatur på betongens
Workshopen innehöll tre mycket in- brottenergi.
tressanta huvudpresentationer. prof.
emeritus Mike Darter från Applied Målet med denna workshop var att
Research Associates (ARA) inledde samla ihop de ledande forskarna inom
workshopen med en presentation om området betongvägar och brottmekabakgrunden till den amerikanska nik för att senare kunna sammanfatta
designguidens utveckling från den rekommendationer om forskningsbeempiriska AASHTO guiden till den em- hov inom området brottmekanisk dipirisk-mekanistiska Design Guide mensionering av betongvägar. Base2002 utvecklad av ARA (Tidigare ERES rat på deltagarnas presentationer och
consultants). Därefter presenterade diskussioner, kommer ett dokument
prof. Surendra Shah vid North- med de identifierade forskningsbehoI samband med betongvägskonferenser har en workshop inom dimensionering av betongvägar varit tradition. Denna gång hölls en internationell workshop om användningen av
brottmekanik i dimensionering av
betongvägar den 10-12 augusti 2005.
Workshop on Fracture Mechanics
for Concrete Pavements-Theory to
Practice ägde rum i det vackra landskapet Copper Mountain Resort i
Colorado, USA.

ven att skrivas och framläggas inför
följande amerikanska organisationer:
NSF, TRB, NCHRP, FHWA och ISCP.
Colorado Springs var resmålet för de
cirka 500 personerna som deltog i det
åttonde internationella konferensen
om betongvägar anordnat av ”the
International Society for Concrete
Pavements” (ISCP), den 14-18 augusti 2005. Dagarna var indelade i
sessioner med teman som nya koncept för dimensionering, material,
konstruktion och underhåll och rehabilitering samt säkerhet och miljö.
Bland ca 80 artiklar fanns här två
bidrag från CBI. Johan Silfwerbrand
fick tillfälle att tala om ”dimensionering av tungt belastade, slakarmerade
betongvägar”. Han var även ordförande för delar av konferensen. Johan Söderqvist hade ett bidrag om
”Dimensionering av betongvägar –
en jämförelse mellan svenska och
amerikanska dimensioneringsmetoder”.

Deltagare i workshopen, Ali Farhang ses i nedre raden längst till höger. Foto: L. Khazanovich.
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Ali Farhang

Notiser – Notiser – Notiser – Notiser
Symposium on Nordic Concrete Research & Development
CBI var väl representerat på det 19
nordiska betongseminariet (NCR),
som hölls i Sandefjord i Norge, 1215 juni. Sammanlagt deltog tio
CBI:are av totalt 109 anmälda från
hela Norden. Ämnesområden som
berördes var marina konstruktioner,
mikrostruktur, fukt, permeabilitet,
frostbeständighet, självkompakterande betong, tillsats- och delmaterial,
miljöaspekter, reparation och underhåll, materialmodellering, konstruktion och design samt fiberbetong.
Seminarierna hölls i två parallella
sessioner, vilket resulterade i ett proceedings på 384 sidor.
Johan Silfwerbrand redogjorde för
”Bending Tests on Polypropylene

Fibre Concrete Beams” och Björn
Lagerblad hade ett bidrag om ”The
Effects of Large Amounts of Silica
Fume on Chemistry and Structure of
Calcium Silicate Hydrate (C-S-H)
och ett om “The Characteristics of
Sand from Crushed Granites to be
Used in Concrete”.

– Influence on Form Pressure”, Carsten Vogt presenterade två bidrag
”Reactive Powder Concrete with
Glass Fibers” och ”Ultrafine Particles
to Save Cement and Improve Concrete Properties”, Mikael Westerholm presenterade ”Micro Fines
from Crushed Aggregate, Characteristics and Its Influence on Micro
Av CBI:s doktorander började An- Mortar Rheologhy och sist ut var
ders Johansson, som redogjorde för Johan Söderqvist med ”Design of
”Moisture Transport and Moisture Concrete Pavements”.
Fixation of Impregnated Concrete”,
Pål Skoglund talade om ”Micro- CBI har sammanställt sina bidrag i
structure, Chloride Migration and en rapport ”CBI Research Goes West”
Corrosion near the Transition Zone som kan beställas från institutet.
between Substrate- and Repair Concrete”, Peter Billberg om ”ThixoLeif Fjällberg
tropy of Self-Compacting Concrete

Kjell Waern avled den 20 september efter
en tids sjukdom. Han blev 66 år. Kjell började på CBI 1980 och har haft hand om
snickeriet, byggt formar, blandat betong och
gjutit provkroppar. Hans plexiglasformar för
provning av självkompakterande betong har
t.o.m. gått på export. Han har även medverkat i provtagningar och undersökningar på
byggnader och anläggningar. Kjell var alltid
först på morgnarna och hade ett glatt morgonhumör som han behöll hela dagen. Vår
saknad efter honom är stor.

SM-segrare!
Anders Johansson, industridoktorand på CBI, vann två SM
i rodd den 13-14 augusti, dels i
singel, dels i dubbel lättvikt tillsammans med Thomas Grabs (ej
CBI). Tävlingen genomfördes i
sjön Magelungen i Stockholm.
Anders tävlar för Hammarby
Rodd och tränar i Årstaviken där han kan studera Årstabroarna på nära håll (se omslaget). Hans mål inför nästa
säsong är att delta i VM som går i Eton, England. Grattis
till segrarna Anders! Foto: Mats Ek.

Nyanställd
Hélène Anderby Strömberg började i maj sin anställning som
redovisningsansvarig på CBI.
Hélène arbetade tidigare på bank i
många år men kommer närmast
från Korrosionsinstitutet.
Välkommen Hélène!

”Fellow”-utmärkelse
Vid Armerican Concrete Institute’s (ACI) årsmöte 2005
fick Svenska Betongföreningens f.d. ordförande Johan
Silfwerbrand utmärkelsen ”Fellow” som tilldelas någon
som har gjort en utmärkande insats för betongen inom
till exempel utbildning och forskning. Av 552 fellows är
det i och med det 2 st svenskar som fått utmärkelsen.
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Biblioteket
I likhet med Svenska Betongföreningen ger brittiska Concrete Society
ut rekommendationer om betong. Nu har man publicerat tre nya tekniska
rapporter om dimensionering av efterspända betonggolv (nr 43),
betongplattors och betongbalkars nedböjning (nr 58) och självkompakterande betong (nr 62). Rapporten om efterspända golv ger detaljerade råd om allt från användningsområden, material, verkningssätt, dimensionering, konstruktionsdetaljer och nedmontering. Rapport nr 58
ger konstruktören ett gott stöd för beräkning av nedböjningar, inte
minst genom en fyllig del med genomräknade exempel. Syftet med rapporten om självkompakterande betong är att skapa förståelse för konceptet självkompakterande betong genom att kombinera forskning och
praktisk erfarenhet. Rapporten kan ses som Storbritanniens svar på
Betongföreningens rapport nr 10 från 2002 kring samma tema. Den brittiska rapporten behandlar arbetsmiljö, egenskaper hos färsk och hårdnad betong, blandning, specifikationer, gjutning och efterbehandling
samt nya regler och standarder.

Post-tensioned concrete floors
– Design handbook.
Concrete Society Technical Report No.
43. The Concrete Society, 2005, 110 s.
ISBN 1-904482-16-3

Deflections in concrete slabs and
beams.
Concrete Society Technical Report No.
58. The Concrete Society, 2005, 100 s.
ISBN 1-904482-05-8

Handbook of Concrete Bridge
Management
by F. A. Branco and J. de Brito.
The American Society of Civil
Engineers, 2004, 468 s.
ISBN 0-7844-0560-3

Self-compacting Concrete – A review.
Concrete Society Technical Report No.
62. The Concrete Society, 2005, 80 s.
ISBN 1-904482-19-8

Formwork for Concrete
by M. K. Hurd. Special
Publication No. 4,
The American Concrete Institute, 2005, ca 400 s.
ISBN 0-87031-177-8

Vill du veta mer om vårt bibliotek
kontakta Tuula Ojala, 08-696 11 14, tuula.ojala@cbi.se
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Konferenskalender
2005
10-11 november
Sveriges första betongmässa ”Betongfeber”, Stockholm.
www.betong.se
22-23 november
Kraftindustrins betongdag, Älvkarleby.
www.vattenfall.se

5-8 juni
24d fib Neapel Conress.
www.naples2006.com
12-14 juni
Euroean Symposium on Service Life
and Serviceability of Concrete
Structures, Helsingfors, Finland.
escs@escs.fi
www.escs.fi

3-4 augusti
Advanced Testing of Fresh
Cementitious Materials, Stuttgart,
Tyskland.
www.cement-testing2006.de
23-26 augusti
6th PhD Symposium in Civil Engineering, Zürich, Schweiz.
www.phdce6.ethz.ch

21-23 november
International Conference on Concrete
Repair, Rehabilitation and Retrofitting:
ICCRRR 2005, Cape Town, Sydafrika.
ICCRR@eng.uct.ac.za

12-14 juni
1st International Conference
Accelerated Carbonation for
Environmental and Materials Engineering, London, England.
r.j.mangabhai@btinternet.com

2006
30 januari
Brobyggardagen, Brosamverkan Väst

12-16 juni
1st European Road Transport Research
Conference, Göteborg.
www.traconference.com

6-7 februari
International Conference on Cathodic
Protection, Manchester, England.
www.materials.manchester.ac.uk/
corrosion

13-15 juni
International Conference Structural
Faults and Repair, Edinburgh, Skottland.
www.structuralfaultsandrepair.com

16 mars
CBIs informationsdag, Stockholm.
www.cbi.se

27-29 juni
2nd International Conference on
Concrete Repair, Concrete Solutions,
S:t Malo, Frankrike.
info@concrete-testing.com
www.concrete-testing.com

6-8 november
8th International Conference on Concrete Block Paving, San Fransisco,
USA.
www.icpiconferences.org

2-7 juli
ECIAdvances in Cement and Concrete X,
Sustainability, Davos, Schweiz.
info@eci.poly.edu
www.engconfintl.org

13-16 november
2nd International Symposium
Nanotechnology in Construction,
Bilbao, Spanien.
www.mmsconferencing.com/nanoc

2-4 april
ISPIC 2006 International Symposium
Polymers in Concrete, Gumaraes, Portugal.
ispic2006@civil.uminho.pt
15-17 maj
IABSE Conference Operation,
Maintenance and Rehabilitation of
Large Infrastructure Projects,
Bridges and Tunnels, Köpenhman,
Danmark.
www.iabse.org

11-15 september
60th Rilem week, Quebec City, Kanada.
www.rilem.org
13-15 september
IABSE Symposium, Budapest, Ungern.
www.iabse.hu
12-16 september
Shotcrete for Underground Support X,
Whistler, British Columbia, Kanada.
info@eci.poly.edu
www.engconfintl.org/6aqd.org
19-22 september
10th International Symposium on
Concrete Roads, Bryssel, Belgien.
www.concreteroads2006.org

(Med reservation för eventuella felaktigheter i
källmaterialet)
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Har du inte fått CBInytt tidigare men
vill läsa den 2 gånger om året i
fortsättningen? Får du redan CBInytt
men har bytt adress?
Använd talongen och faxa/skicka till
Cement och Betong Institutet, CBInytt,
100 44 Stockholm, fax: 08-24 31 37,
e-post: maria.wirstrom@cbi.se

Namn

e-post

Företag
Vid adressändring vänligen uppge även
gamla adressen.

Adress
Postnr
Postadress

CBI:S INTRESSENTFÖRENING
FINANSIÄRER AV
CBI:S GRUNDFORSKNING:

∇
∇
∇
∇
∇
∇

Abetong AB
Betongindustri AB
Cementa AB
AB Färdig Betong
AB Strängbetong
Swerock AB

ÖVRIGA MEDLEMMAR:

∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇

Banverket
Bekaert Svenska AB
Byggteknik i Skåne AB
Conjet AB
Degussa Construction
Chemicals Sweden AB
Embra AB
FB Engineering AB
AB Finja Betong
Fortifikationsverket
MinFo
Nordkalk AB
Ramböll Sverige AB
SIKA Sverige AB
SMA Karbonater AB
SSAB Merox
Sto Scandinavia AB
AB Stockholmshem
Stockholms stad;
Trafikkontoret
Trion Tensid AB
Tyréns AB
Vattenfall AB
WSP Sverige AB

CBI:s informationsdag
16 mars 2006 Stockholm
Tema: Innovationer

Mer information kommer att läggas ut på
vår hemsida längre fram i höst.

Cement och Betong Institutet 100 44 Stockholm
tel: 08-696 11 00 fax: 08-24 31 37
cbi@cbi.se www.cbi.se

