Vilka krav ställer vi (betongtillverkare) på cement- och
ballastleverantörerna för att tillverka betong med
helkrossad ballast?

Johan Hedman Produktansvarig Betong, Skanska Asfalt & Betong
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Vi ska öka vår gröna omsättning till 2015

Beige

Grönt

Mörkgrönt

2010 -

75 %

25 %

0%

2015 -

15 %

75 %

10 %

2012-03-05
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Intern information

Skanska Sveriges Gröna karta™ Betong− För gradering av
betongfabriker

Beige

Grön 1
Värme & El (var för sig)
< 15 kWh/m3
> 12,4 kWh/m3

Energi
(Obligatorisk)



Värme & El (var för sig)
< 12,4 kWh/m3
> 8,3 kWh/m3.



Koldioxidberäkning genomförd Minskat klimatpåverkan
på betongen. CO2-ekv/m3** med minst 25 % sedan man
utförde sin första
klimatkalkyl. Enhet CO2ekv/m3

Klimat

Betongfabriken
följer lagar,
< 750 kg naturgrus per m 3
normer och
betong .Kunna mäta och ta
standarder.
fram följande nyckeltal för
avfall: Avfall till deponi (ton/m 3
betong). Mängd restbetong
(m 3 restbetong / producerad
m 3 betong ).



Material

Grön 2



Nyckeltal framtagen
för användning av
dricksvatten (m3 vatten / m3
betong)****.

Vatten





Grön 3
Värme & El (var för sig)
< 8,3 kWh/m3
> 0 kWh/m3



Minskat klimatpåverkan med
minst 50 % sedan man utförde
sin första klimatkalkyl. Enhet
CO2-ekv/m3



Minskat nyckeltal **** för avfall Minskat nyckeltal för avfall med
50-100 %.
med 15-50 % .
<250 kg naturgrus per m 3
3
<500 kg naturgrus per m
betong.



Åtgärder för att minska
vattenanvändningen med mer
än 25 % av nyckeltalet ***** är
vidtagna.





Åtgärder för att
minska vattenanvändningen
med mer än 50 % av nyckeltalet
är vidtagna.



Mörkgrön
Noll netto
energianvändning över
året. Energi från
förnyelsebara källor som
sol, vind eller biobränsle.*



Klimatpåverkan nära noll***.



Inget avfall till deponi. Ingen
restbetong.



Bara ofarliga kemikalier.



Certifierad inköpskedja.
Inget naturgrus i betongen.



Nära noll netto
vattenanvändning i
produktionen. Förutom det
vatten som ingår i betongen.
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Om vi fick önska fritt!!!
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Om vi fick önska fritt!!!
− Täkten: Välj att öppna täkter utifrån
geologiskt/petrografiskt perspektiv för
att ge ett bra stenmjöl för betong
− Optimering av krossprocessen för
betongmaterial
− Ballastmaterial med runda kornformer
− Mätmetoder som direkt överförbara på
betongens arbetbarhet
− Teknik kundservice från tillverkarna
− Cement som ger jämna reologiska
egenskaper hos betongen
class

Vad är vår verklighet
− En svensk bergrund som domineras av granitiska
bergarter
− Ballastleverantörer som optimerar sin produktion
utifrån granitiska bergarter till vägmaterial
− Hittills en god tillgång på naturgrus
− Ett anläggningscement som ger ett varierande
konsistenstapp

Helkross
class

Naturgrus

Vad väljer kunden idag?
Hus & Anläggningsbyggnad
• Önskemål om SKB, betonger med
höga reologiska krav
• Kunder föredrar naturgrus före
helkross pga att betong med naturgrus
oftare upplevs trevligare att gjuta med
•Regelverk Vct -krav för
anläggningsbyggnation Vct-krav 0,40
snarare regel än undantag

Vilka kunder väljer aktivt
helkross?
• Företag som slipar golv
• Projekt där slutkund tillhandahåller
bergmaterial
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Kravspecifikation ballast för
tillverkningskontrollerad fabriksbetong
− Petrografisk analys som påvisar att ej skadliga
mineraler för betongen
− Kornkurva med gränsvärden
− Krav slamhalt <15% samt ej förekomst humus
− Tillåter ej långa fraktioner, t.ex 0-16
− Absorption & kloridhalt
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Erfarenhet Betongtillverkning
• Sämre reologiska egenskaper hos betongen pga kantigare & flakigare
form på finballasten
• Mer störningskänslig produkt vid variationer i siktkurvan
• Högre kunskap krävs vid tillverkning av betong för att kunna parera
konsistenstapp & variationer
•Dyrare betongprodukt pga högre råmaterial kostnader, avancerade
flytmedel, ökad cementmängd, dyrare tillverkningskostnad ballast
•Svårt att testa fram ballastmaterial, vi hamnar fort i fullskala mot riktiga
kunder
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Erfarenheter produkten betong:
•Nykrossat torrt material ger svårstyrd konsistensutveckling hos
betongen
•Höga vattenhalter OK, låga vattenhalter ger svårstyrd
konsistensutveckling hos betongen dvs känsligare att tillverka låg vct
betonger < vct 0,45
•Problem med att finmaterialet i stenmjölet ibland blåser bort, dvs
variation i kornkurva
•Luftporbildare för att skapa bättre reologiska egenskaper (fillereffekt)
•Receptoptimering, Arbeta aktivt med sammansatt kurva
•Lättare med byggcement än anläggningscement, dels pga skillnad
kornstorlek dels pga anläggningscementets reologi
•Välj att gå in stegvis dvs att börja med 75% 0-4 naturgrus & 25 %
stenmjöl
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Erfarenhet betongtillverkning
Betongfabrik
•Blandarval, Tvångsblandare är mer effektiv blandning än frifallsblandare
Idag har uppskattningsvis 80% av våra fabriker i Sverige frifallsblandare.
• Ökat antal ballastsorter, vilket ger ett investeringsbehov för ökat antal
ballastsilos/ballast fickor
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Ballasttillverkning kravspecifikation
Täkter
• Vissa täkter har olämpligt bergmaterial. Börja där man har gynnsamma
förutsättningar
• Välj teknisk lösning utifrån de lokala förutsättningar

Krossning
•Många täkter kan genom en aktiv krossningsarbete ta fram stenmjöl för
betongtillverkning.
•Det krävs idagsläget förprovning av ballastmaterial & förprovning betong för att
lyckas (man kan inte endast genom Kornkurva/petrografisk analys bedöma
lämpligheten)
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Ballasttillverkning kravspecifikation
Organisation & Arbetssätt
Idag: Svårt att hitta en gemensam krav spec då alla områden i Sverige är unik och att
respektive anläggning kräver sina specifika förutsättningar.
Däremot är använder ett ”standardiserat” arbetssätt gemensamt arbeta oss fram till den
bästa ”totallösningen” för kross och betong. Så att vi blir så kostnadseffektiva som möjligt.

Det krävs teknisk kompetens/resurser hos
bergmaterialleverantören på sin produkt samt
hur bergmaterialet kan styra parametrarna för
att förändra betongegenskaperna.
Dvs ballastleverantörerna måste ha aktiv teknisk
kundservice som kan arbeta med
betongtillverkarna.
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Kravspecifikation sammanfattning helkross
Materialkrav
Bergmaterial
−

Praktiska mätmetoder av ballastegenskaperna
önskas/efterfrågas

−

Idag krävs teknisk kundservice från leverantören

Cement
−

Kvalitetsvariationer & reologiska egenskaper
anläggningscement Degerhamn
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Om vi fick önska fritt!!!
− Täkten: Välj ut geologiskt/petrografiskt
för att ge ett bra stenmjöl för betong
− Optimering av krossprocessen för
betongmaterial
− Ballastmaterial med runda kornformer
− Mätmetoder som direkt överförbara på
betongens reologi
− Teknik kundservice från tillverkarna
− Cement som ger jämna reologiska
egenskaper hos betongen
class

