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1 Sammanfattning 

Detta examensarbete undersöker hur Quartzene® som tillsatsmaterial påverkar 

hållfastheten hos betong. Arbetet sker i samarbete med företaget Svenska Aerogel AB 

som också äger patent på Quartzene®. Ämnet har vissa likheter med andra tillsatsmaterial 

som används i Sverige. Quartzene® har dock ett kartlagt innehåll vilket är en fördel 

jämfört med de andra tillsatsmaterialen som måste analyseras innan användning. 

Syftet är att prova hur Quartzene® i olika doser och diverse sammansättningar påverkar 

hållfastheten hos betong. Litteraturstudier har legat till grund för de praktiska 

provningarna och analyserna av givna resultat. Arbetet gjordes i ett byggtekniskt 

laboratorium med utrustning för böjdrag- och tryckhållfasthetstester, våg, elektriskt 

skjutmått mm. Prover gjordes på 7 och 28 dygn gamla betongprismor. Resultatet som 

presenteras och analyseras i rapporten visar på att Quartzene® förändrar hållfastheten. 

Att byta ut en del av cementen mot Quartzene® har ingen positiv inverkan på varken 7 

dygn eller 28 dygnshållfastheten. Oklart hur det skulle se ut efter längre tid t ex ett år.  

Quartzene® blandades i som pasta i vissa betongrecept och som pulver i andra.  

Konsistensen på betongen blev torrare när Quartzene®pasta blandades i. Trots att pastan 

innehåller 85 % vatten blev alltså blandningen fast. Den blev dessutom än mer fast efter 

bara några minuter eftersom pastan stelnar av sig själv. Vattnet i pastan tycktes inte vilja 

bidra med lägre viskositet. När Quartzene® i pulverform blandades i, blev betongmassan 

däremot mycket lätt att arbeta med. Det går att dra slutsatser att Quartzene® i pulverform 

är bättre för hållfastheten än vad Quartzene®pasta är. Den ger ungefär 5 MPa högre 

tryckhållfasthet. Om 5 MPa skulle adderas till resultaten för betongen som blandades med 

Quartzene®pasta skulle den ge högre hållfasthet än den som betong var utan Quartzene®.  

I de recepten med mycket Quartzene® var det en mer positiv utveckling mellan 7 och 28 

dygn. Därför hade varit mycket intressant att se hur det skulle ha sett ut efter 90 och 365 

dagar.  
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2 Abstract 

This thesis examines how Quartzene® as supplements affect the strength of concrete. The 

work is in collaboration with the company Swedish Aerogels Ltd which also owns the 

patent on Quartzene®. The subject has some similarities with other filler material used in 

Sweden. Quartzene® has a mapped content which is advantageous compared with other 

additive materials that must be analyzed before use. 

The aim is to test how Quartzene® in different doses and various combinations of 

structural strength of concrete. Literature studies have formed the basis for the practical 

tests and analyzes of the results given. The work was done in a building science 

laboratory with equipment for strain and compressive strength tests, scales, electric 

calipers and more. Samples were made at 7 and 28 day old concrete prisms. The results 

presented and analyzed in the report show that Quartzene® alters strength. Replacing a 

part of the cement Quartzene® has no positive effect on either 7 days or 28 days strength. 

Not clear how it would look like after long periods such as one year. 

Quartzene® mixed in the paste in some concrete recipes and as a powder in the other. 

The consistency of the concrete was dry when Quartzene®paste mixed in. Despite the 

paste contains 85% water mixture was then fixed. It also became even more determined 

after a few minutes as the paste hardens by itself. The water in the pasta did not seem to 

like to contribute a lower viscosity. When Quartzene® powder was mixed in, the concrete 

mass was, however, very easy to work with. It is possible to infer that the Quartzene® in 

powder form is better strength than the Quartzene®paste. It provides about 5 MPa higher 

compressive strength. If 5 MPa was added to the results of the concrete was mixed with 

Quartzene®paste would provide greater strength than the concrete with no Quartzene®. 

The recipes with plenty Quartzene® it was a growth of between 7 and 28 days. Therefore, 

had been very interesting to see how it would look like after 90 and 365 days. 
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3 Förord 

Är inte ett examensarbete som handlar om betongs hållfasthet som klippt och skuret för 

en student som går byggnadsingenjörsprogrammet? Betong har används sedan antiken 

och är extremt väldokumenterat och undersökt. Vad nytt finns att tillföra det universella 

vetenskapliga biblioteket? Quartzene® i betong – förstås! 

I denna rapport beskrivs först bakgrund, problemformulering, syfte och metod. Sedan 

kommer fakta om betong som dels beskriver betongens hårdnande och dels olika 

tillsatsmaterials reaktivitet. Detta ligger till grund för den motivering som ges till varför 

det är intressant att prova Quartzene® som tillsatsmaterial. Sedan beskrivs framtagning 

av betongrecept och tillverkning vilket sedermera leder till resultatet. Resultatet 

presenteras i tabellform och i diagram och följs direkt av en kort analytisk och 

förklarande kommentar. Slutligen kommer slutsatser, diskussion och en fundering på vad 

framtida studier skulle kunna fokusera på. Alla fotografier i rapporten är tagna av 

undertecknad. 

Arbetet har till största delen varit praktiskt då det tagit mycket tid att både tillverka och 

göra tester på betongprismorna. 

Jag vill tacka min handledare Peter Norberg på Svenska Aerogel AB för allt stöd och 

vägledning. 

Trevlig läsning! 

Tobias Öhrn, 2012 
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4 Inledning 

 

4.1 Bakgrund 

Ett av de vanligaste byggnadsmaterialen i världen är betong. I betong finns ballast, vatten, 

cement, tillsatsmedel och tillsatsmaterial av olika slag. Ingen har tidigare provat 

Quartzene®  som tillsatsmaterial.  

Examensarbetet sker i samarbete med företaget Svenska Aerogel AB som också äger 

patent på Quartzene®. Ämnet har vissa likheter med silikastoft vilket ofta används som 

tillsatsmaterial i Sverige.  

Kan detta ämne förändra betongens hållfasthet? 

 

4.2 Problemformulering 
Hur påverkar Quartzene® hållfastheten hos betong?  

 

4.3 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att prova hur Quartzene® i olika doser och diverse 

sammansättningar påverkar hållfastheten hos betong. Det kan ligga till grund och som 

motivation för större undersökningar. Arbetet är riktad till Svenska Aerogel AB som vill 

ha ett första underlag att arbete vidare med. 

 

4.4 Avgränsningar 
Denna rapport beskriver inte vilken inverkan Quartzene® har på transportstabilitet, 

pumpbarhet, vattenseparation, gjutegenskaper, risk för sättsprickor, täthet, skydd mot 

kloridinträngning, kemisk beständighet osv. Endast hållfastheten. Tiden ger också en 

avgränsning. Inga tester efter 28 dygn, vilket lämnar öppet för vad som händer med 

hållfastheten därefter. 

 

5 Metod 
Litteraturstudier låg till grund för de praktiska provningarna och analyserna av givna 

resultat. Arbetet gjordes i ett byggtekniskt laboratorium med utrustning för böjdrag- och 

tryckhållfasthetstester, våg, elektriskt skjutmått mm. Resultatet dokumenterades och 

analyserades. Metoden är utförligare beskriven i kapitel 7 och 8. 
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6 Fakta om betong 

6.1 Betongens hårdnande 

Det som gör att betong stelnar är cementkorns reaktion med vatten s.k. hydratation. 

Däremot reagerar inte cementet igen med ytterligare kontakt med vatten. Reaktionen kan 

beskrivas så här: 

Cement + vatten   cementgel + kalciumhydroxid 

Reaktionen påbörjas omedelbart och bildar cementgel och kalciumhydroxid (Hildingson 

et al, 1997). Cementgelen är en oerhört finkornig massa som först uppträder på 

cementkornens yta. Allteftersom cementgelen ökar i omfång får vattnet svårare att nå de 

ännu icke hydratiserade cementkornen och reaktionshastigheten minskas. Figur 1 visar 

detta där bild b är efter några minuter och bild d efter några månader. 

 

  

Figur 1 Strukturutveckling av cement enligt Powers modell. (Fagerlund G. , 1997) 

Om det är stort avstånd mellan cementkornen ökar porositeten vilket i sig minskar 

hållfastheten. Vattencementtalet, vct ger en indikation på just avståndet mellan 

cementkornen och därmed också kvaliteten. W är vattenmängden i kg och C är 

cementmängd i kg. Figur 2 visar sambandet mellan tryckhållfasthet och vct. (Janz & 

Johansson, 2002) 
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Figur 2. Samband mellan vct och tryckhållfasthet (Janz & Johansson, 2002) 

 

I Tabell 1 resultat för tryckhållfastheten för portlandcement. Lägre vct (w/c i figuren) ger 

högre hållfasthet (Çolak, 2006 ). 

 

Tabell 1. Samband mellan vct och tryckhållfasthet över den första tiden. (Çolak, 2006 ) 

 

 

 

I Figur 3 går det att tyda hur betongen hårdnar snabbt till en början för att sedan vid 28 

hårdna i samma takt.  

 

Figur 3 Schematisk bild över hur betong hårdnar. (Burström, 2001, 2007, s. 224) 

 

Hållfastheten ger en god bild av betongens allmänna kvalitet. Täthet och beständighet är 

egenskaper som är intimt sammankopplade till främst tryckhållfastheten. (Burström, 

2001, 2007, ss. 241-242) 
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6.2 Reaktivitet 

Reaktiviteten i betong är beroende av detta: 

– glashalten, ju högre glashalt desto större reaktivitet. Kiseldioxid, SiO2 är i glasig 

(amorf) form reaktiv, men inte som kristallin kvarts.  

– finheten, som anges som specifik yta (m
2
/kg). Små partiklar ger större yta som 

exponeras mot vattnet, vilket ger större reaktivitet. Se Figur 4. 

– förhållandet mellan kalk och kisel, CaO/SiO2.  

 

 

Figur 4. Tryckhållfasthetens samband med kornens finhet. (Janz & Johansson, 2002) 

 

I Tabell 2 på nästa sida presenteras också finheten för de olika tillsatsmaterialen. Där går 

att läsa att den specifika ytan är för masugnsslagg och flygaska är 300-500 m
2
/kg medan 

silikastoft (kiselstoft i tabellen) har en specifik yta på 2000 m
2
/kg. Detta ska jämföras 

med Quartzene® som har en specifik yta på ca 300000 m
2
/kg enligt Peter Norberg, 

Svenska Aerogel AB. 

 

Något som också spelar roll för reaktionshastigheten och den slutliga hållfastheten är 

temperaturen. Puzzolanreaktionen påverkas negativt av låg temperatur. I ett labb där 

temperaturen är 20 °C kan hållfastheten bli bättre än ute på byggplatsen. (Janz & 

Johansson, 2002). 

 

6.3 Tillsatsmaterial 

De tre tillsatsmaterial som denna rapport ger en kort beskrivning om är silikastoft, 

flygaska och masugnsslagg. De två förstnämnda är puzzolana och reagerar med cement 

till en förening som kan förbättra hållfastheten, beständigheten och en rad andra 

egenskaper. Medan masugnsslaggen är latent hydrauliskt. Det som bestämmer vilken 
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grupp ett material tillhör förhållande mellan kalk och kisel, CaO/SiO2. Ju högre 

förhållandet är desto mer hydrauliskt är materialet vilket kan avläsas i Tabell 2.  

 

Tabell 2. Hydraulisk, latent hydrauliskt eller puzzolant tillsatsmaterial. 

 

(Fagerlund G. , 1982) 

 

Det går att substituera en del av cementen med tillsatsmaterialen. Det är positivt för 

miljön eftersom tillsatsmaterialen som är restprodukter från industrin redan haft sin 

negativa påverkan på miljön. Det skulle bli annars också bli omkostnader för deponi 

(Atis, 2005).  

Men om transporterna är långa för restmaterialet blir det varken ekonomisk lönsamt eller 

bättre för miljön. Restmaterialens kvalitet kan dessutom variera väldigt och det krävs 

kemisk analys innan det blandas i betong. (Janz & Johansson, 2002)  

 

Den kemiska reaktionen igen följt av den reaktion som sker tack vare puzzolana 

tillsatsmaterialen: 

Cement + vatten   cementgel + kalciumhydroxid 

Kalciumhydroxid + puzzolan + vatten  cementgel 

 

Puzzolanerna förbrukar en del av kalciumhydroxiden som annars finns kvar i betongen. 

Med puzzolan sker en gradvis reaktion som gör kalciumhydroxiden till cementgel. 

Reaktionsprodukten kalciumsilikathydrat lakas inte ut ur betongen på samma sätt som 

kalciumhydroxid vilket är bra eftersom det ger en tätare och starkare betong. 

(Persson, 2003) 

Den puzzolana reaktionen är långsammare och kommer därmed senare än den initiala 

cementreaktionen. Ordet puzzolan härstammar från att vulkanaska användes under 

antiken från Pozzuoli utanför Neapel (www.NE.se, 2012). 
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6.3.1 Silikastoft 

Silikastoft är ett puzzolant amorf material. Det är otroligt finkornigt och är därför mer 

reaktivt än t.ex. flygaska. Det är en restprodukt från framställningen av kiselmetall och 

ferrokisel vilka är legeringsämnen till stål. Vid produktionen avges rökgaser som fångas 

upp renas i filter. Partiklarna består av kiseldioxid. Vanligast i betong är silikastoft från 

ferrokiseltillverkning.  

Sammansättningen i silikastoft varierar, men nedan i Tabell 3 är ett exempel från 

ferrokiseltillverkning (Hildingson et al, 1997). 

 

Tabell 3 Silikastofts sammansättning från ferrokiseltillverkning. 

SiO2 C FE2O3 Al2O3 CaO MgO Na2O K2O S Glödförlust 

86 - 90  0,8 - 2,3 0,3 - 1,0 0,2 - 0,6  0,2 - 0,6  1,0 0,8 - 1,8 1,5 - 3,5 0,2- 0,4 2,0 - 4,0 

 

Det kan finnas risk för plastisk krympning på grund av minskad vattenseparation. 

Vid ett lågt vct och med silikastoft torkar betong även under vatten vilket gäller för 

högpresterande betong. Dock är priset cirka tre gånger så högt för silikastoft som cement, 

vilket gör att det inte är lönsamt att använda detta om inte fördelar som exempelvis 

beständighet och gjutbarhet efterfrågas. Fördelar med självuttorkad betong är att det blir 

mindre vatten som kan frysa och mindre kloridinträngning eftersom klorider inte 

förflyttar sig i luft (Persson, 2003). 

Silikastoft används vid tillverkning av höghållfasthets betong. 

Silikastoft förbättrar vidhäftningen mellan cementpasta och armering, liksom den mellan 

cementpasta och ballast. Betongens kemiska resistens förbättras av silikatstoft för att 

porfördelningen blir finare, kalciumhydroxidhalten blir lägre och förhållandet CaO/SiO2 

för hydratationsprodukterna är låg. (Hildingson et al, 1997, ss. 128 - 133) 

 
Tabell 4 visar hur mycket silikastoft Mazloom m fl. har använt i den betong de gjort 

tester på. De har gjort fyra recept med respektive andelar silikastoft jämfört cement: 0 %, 

6,4 %, 11,1 % och 17,6 %.  
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Tabell 4 Mängd silikastoft jämfört med cement (Mazloom, Ramezanianpour, & Brooks, 

2004) 

 

 

Detta kan jämföras med hur mycket Quartzene® som används i denna undersöknings 

recept:  

0 % 3,3 %  4,4 %  4,9 %  11,8 % 14, 8 %. 

 

I Tabell 5 framgår att Mazlooms (m fl.) tester med betong och silikastoft (SF6, SF10 och 

SF15) ger en bättre tryckhållfasthet vid 7 dygn än den betong som är utan (i listan OPC). 

Det framgår också att tryckhållfastheten jämnar ut sig för varje test. Efter 400 dygn har 

den blandning som är utan silikastoft till och med blivit marginellt bättre. 

 

Tabell 5. Hållfastheten för betong med silikastoft (Mazloom, Ramezanianpour, & Brooks, 

2004) 

 

  
 

6.3.2  Flygaska 

Flygaska uppstår vid tillverkning av el- och värmeproduktion från kraftvärme- och 

kolkraftverk i Europa. De kolpartiklar som inte förbränns i brännkammaren avskiljs i ett 

elektrofilter innan rökgasen lämnar skorstenen. Partiklarna är sfäriska och har ungefär 

samma storlek som cement, 1 – 100 μm, och med en medelstorlek på ca 95 μm. 

Densiteten är dock mycket lägre. För att få flygaskan mer reaktiv kan den granuleras ner 

till cirka 4 μm (Jaturapitakkul, Kiattikomol, Sata, & Lee, 2004). Flygaska är i kemiska 

termer glas som huvudsakligen består av aluminium- och kiseloxider.  
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Tabell 6 Sammansättning för flygaska (Hildingson et al, 1997) 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 K2O+Na2O 

40 – 50 20 – 30 5 – 10  3 – 7 1 – 4 0,4 – 2 1 - 5 

 

 

 
 

Figur 5 Exempel på andel flygaska i betong. (Teknologisk Institut, 2012) 

 

Flygaskans egenskaper är beroende av kolsort och hur den har förbränts. Om 

temperaturen är hög, omkring 1500-1700 grader blir flygaskan rundare och blir mer 

glasaktig än om temperaturen är låg. Vid låg temperatur kan flygaskan bli inert dvs. icke 

reaktivt. För att minska utsläpp av kväveoxider används förbränningstekniker som ger en 

mindre reaktiv och mindre glashaltig flygaska (Hildingson et al, 1997)  

 

I Tabell 7 illustreras hur hållfastheten för betong med flygaska kan öka jämfört med utan. 

Det är dock först i 28 dygnstesterna som hållfastheten har förbättrats. Efter 3 respektive 7 

dygn är den sämre. 

Tabell 7. Diagram över hållfasthet för betong med flygaska. (Poon, Lam, & Wong, 2000) 
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6.3.3  Masugnsslagg 

Granulerad masugnsslagg är en processad restprodukt från järnframställning och är latent 

hydrauliskt vilket även går att utläsa i Tabell 2 som presenterades tidigare i rapporten. 

Slaggen flyter ovan på det smälta järnet. Det tappas av och kyls av med luft eller vatten. 

Sedan mals slaggen ned till ungefär samma finhet som cement vilket blir till en 

kornstorlek på 1-100 μm. Masugnsslagg är det vanligast latent hydrauliska 

tillsatsmaterialet i Sverige. För att en reaktion med vatten ska ske måste det aktiveras med 

det egna kalkinnehållet (Janz & Johansson, 2002). 

Innehållet in i masugnslagg varierar något, men ett exempel på en svensk variant kan se 

ut som i Tabell 8. 

Tabell 8 mineralkomponenter i masugnslagg (Hildingson et al, 1997) 

CaO SiO2 Al2O3 MgO MnO Fe K2O+Na2O 

36 % 36 % 10 % 13 % < 5 % < 1 % < 3 % 

 

6.4 Därför är det intressant att prova Quartzene® som 

tillsatsmaterial. 

Quartzene® är ett glasigt (amorft) material, vilket påverkar reaktiviteten (vilket tidigare 

redogjorts). Det har en finhet som är otroligt hög. Den specifika ytan är ca 300000 m
2
/kg. 

Densiteten är 0,08g/cm
3 
i dess torra form som pulver. Förhållandet CaO/SiO2 är nära noll 

vilket gör det puzzolant precis som silikastoft och flygaska. Därmed är det plausibelt att 

Quartzene® också ska kunna ge puzzolanreaktioner. Quartzene® har ett dokumenterat 

innehåll vilket är en fördel jämfört med de andra tillsatsmaterialen som måste analyseras 

(Norberg 2012). 

Se mer information om innehållet i Quartzene® se bilaga 13.1 som är en analysrapport av 

materialet. 
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7 Tillverkning av provbitar 

7.1 Cement  

I betongblandningarna används ett standard Portland kalkcement av typ CEM II/A-LL 

42,5 vilket uppfyller standard SS-EN 197–1:2 000 (SP Sveriges tekniska 

forskningsinstitut, SP SITAC, 2009). Det är tillverkat av Cementa AB.  

 

7.2 Beräkning av finhetsmodul, FM 

Som ballast används Webers torkade sand 0-4 mm. För att få fram sandens finhetsmodul 

siktades 1500g av sanden. Siktmaskinen har sju filter som släpper igenom olika 

kornstorlekar.  

 

Figur 6. Siktmaskin till vänster och sandens olika kornstorlekar till höger. 

 

Tabell 9. Resultat för finhetsmodulen 

Sikt (mm) Passerande i vikt % Kvarstannande i vikt % 

0,075 0,5 99,5 

0,125 3,4 96,6 

0,250 27,1 72,9 

0,500 54,0 46,0 

1,0 70,4 29,6 

2,0 85,1 14,9 

4,0 100,0 0 
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Finhetsmodul, FM för den torkade sanden är enligt uträkningen 3,1. Finhetsmodulen 

ingår proportioneringsmetoden nedan. 

 

7.3 Proportioneringsmetod 

Proportioneringsmetoden är hämtad från Betonghandboken, material (Hildingson et al, 

1997). Det ger ett recept för 1 m
3
 betong och där varje beståndsdel är mätt i kg. 2 liter 

gjordes per recept. Receptet avser endast ballast, cement och vatten.  

 

Ballastgränsvärde 

                    (%) 

 

Ballastvolym 

            
    

           
  (%) 

 

Cementhalt 

  
         

        
   (kg/m

3
) 

 

Vattenhalt 

          (kg/m
3
) 

 

Mängd sand 

                 (kg/m
3
) 

 

  

7.4 Recept 

7.4.1 Första omgångens recept 

Det första receptet är framtaget enligt proportioneringsmetoden ovan och innehåller 

endast ballast, cement och vatten. Sedan utifrån detta recept har små modifieringar gjorts. 

Andelen Quartzene® har varierat och i vissa fall ersatt en del av cementen och i andra fall 

en del av vattnet. I undersökningarna gjordes två liter av varje recept vilket räckte till sex 

provbitar. Tre bitar som härdas under sju dygn och tre som ligger i 28 dagar. 
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Vattencementtalet vct, har i tabellen kompletterats med vattenbindemedeltalet vbt, samt 

vct2. Vbt är viktandelen vatten dividerat med viktandelen cement och 

tillsatsmaterial/tillsatsmedel i detta fall Quartzene®. Enligt Svenska Aerogel AB:s 

undersökningar innehåller Quartzene®pastan 85 procent vatten (Norberg 2012). Vattnet 

är kemiskt bundet och kan t ex inte kramas fram med handen. Det är därför oklart hur stor 

andel av vattnet som Quartzene®pastan delar med sig till cementkornen. Vct2 är en 

konstruktion endast för denna rapport där Quartzene®pastans vatteninnehåll antages 

tillgodose cementet med endast 50 procent av sitt vatten vilket i så fall skulle ge ett lägre 

vct.  

I Tabell 10 nedan är Quartzene® i sin torra vikt och inte som pasta. 

 

Tabell 10. Första omgångens recept 

Recept 1 Ballast Cement Vatten Quartzene® Vbt Vct Vct2 

Viktandel 

i % 

63,6 21,4 15,0 0 0,70 0,70 0,70 

 

Recept 2 Ballast Cement Vatten Quartzene® Vbt Vct Vct2 

Viktandel 

i % 

63,6 19,3 16,4 0,7 0,82 0,85 0,76 

 

Recept 3 Ballast Cement Vatten Quartzene® Vbt Vct Vct2 

Viktandel 

i % 

63,6 19,3 16,1 1,0 0,80 0,84 0,70 

 

Recept 4 Ballast Cement Vatten Quartzene® Vbt Vct Vct2 

Viktandel 

i % 

63,6 16,1 18,3 1,9 1,02 1,14 0,80 

 

Recept 5 Ballast Cement Vatten Quartzene® Vbt Vct Vct2 

Viktandel 

i % 

63,6 16,1 17,9 2,4 0,97 1,11 0,69 

 

Recept 6 Ballast Cement Vatten Quartzene® Vbt Vct Vct2 

Viktandel 

i % 

63,6 21,4 14,0 1,0 0,63 0,65 0,53 
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7.4.2 Andra omgångens recept 

Efter att samtliga sjudygns prover var gjorda analyserades resultat och nya recept 

skapades. Recept 7,8 och 9 har samma cementmängd och Quartzene®mängd som recept 

1, 4 och 6, men med den skillnaden att mängden vatten har minskats och ballasten ökat. 

Därmed har vct och vbt sjunkit en del.  

 

Tabell 11. Andra omgångens recept 

Recept 7 Ballast Cement Vatten Quartzene® Vbt Vct Vct2 

Viktandel 

i % 

67,9 21,4 10,7 0 0,50 0,50 0,50 

 

Recept 8 Ballast Cement Vatten Quartzene® Vbt Vct Vct2 

Viktandel 

i % 

65,8 21,4 11,8 1,0 0,53 0,55 0,42 

 

Recept 9 Ballast Cement Vatten Quartzene® Vbt Vct Vct2 

Viktandel 

i % 

67,9 16,1 13,7 1,9 0,76 0,85 0,51 

 

7.4.3 Tredje omgångens recept 

Recept 10 och 11 speglar recept 3 och 5, men med den skillnaden att Quartzene®pastan 

bytts ut mot Quartzene® i torr form.  

 

Tabell 12. Tredje omgångens recept 

Recept 10 Ballast Cement Vatten Quartzene® Vbt Vct Vct2 

Viktandel i 

% 

63,6 19,3 16,1 1,0 0,80 0,84 0,70 

 

Recept 11 Ballast Cement Vatten Quartzene® Vbt Vct Vct2 

Viktandel i 

% 

63,6 16,1 17,9 2,4 0,97 1,11 0,69 
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7.5 Gjutning av betongen 

Det är viktigt att tillverkningen av varje betongbit sker på ett likartat sätt. Det skulle 

kunna ge avvikelser i resultatet på grund av skilda tillvägagångssätt. Av just denna 

anledning tillverkades tolv prismor endast för att träna på de olika momenten. 

Först vägs delmaterialen ballast, cement, vatten och Quartzene®pasta på en våg med en 

exakthet på ett tiondels gram. Quartzene®pastan körs i en beredare för att få en 

behändigare konsistens. Den är först klumpaktig, men övergår till en trögflytande slurry, 

(se Figur 7). 

  

 Figur 7. Quartzene®pasta i olika tillstånd. 

 

Delmaterialen läggs sedan i en eldriven betongblandare där allt blandats riktigt ordentligt. 

Därefter fylls formar som är 40x40x160 mm. Därnäst vibreras dessa formar i tre minuter 

för att få bort luftbubblor. En täckande plast läggs sedan över formarna. Ett dygn senare 

har betongen torkat så att prismorna kan frigöras och läggas i en hink med vatten för att 

möjliggöra fullständig hydratation. När betongen legat i fem dygn i vatten tas de prismor 

som ska undersökas efter sju dygn upp och får torka. Hälften av prismorna ligger kvar i 

vattnet för provning efter 28 dagar. Allt detta kräver en schematisk planering och 

uppmärkning av alla provbitar. När bitarna torkat ett dygn är det dags för provtagning. 

 

 

Figur 8. Form för gjutningen och en färdig betongprisma. 
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8 Resultat och analys 

8.1 Quartzenes® påverkan på konsistensen 

När Quartzene®pastan rördes ned i betongblandningen blev konsistensen efter cirka 10 

minuter mer trögflytande. Pastans förmåga att stelna fortsatte även tillsammans med 

övriga delmaterial. Betongprismorna med mycket Quartzene®pasta har uppenbart mer 

stora porer än den betong som är utan (se Figur 9). Det kan bero på den tröga 

konsistensen. Luftporbildande medel används annars för att motverka frostsprängning när 

det är väldigt kallt.  

  

Figur 9. Till vänster stora porer. Till höger Quartzene® i pulverform. 

 

När Quartzene® blandas i som torrt pulver (se Figur 9) blir konsistensen betydligt mer 

flytande än samma recept fast med pasta. Det kan jämföras med silikastoftets positiva 

inverkan på gjutbarheten. 

 

8.2  Hållfasthetsprovning 

För både dragböj- och tryckprovningen användes en maskin av modell Shimadzu AG-X 

PLUS 10kN. Mjukvaran var Trapezium X. I dataprogrammet skrivs mått in på varje 

enskild betongprisma vilka mättes med ett elektriskt skjutmått. 

När betongprisman dragböjprovades låg den på ett upplag med en spännvidd på 140 mm 

se Figur 10. Hastigheten som användes för dragböjprovningen var 60 N/s. För varje 

recept blir det sammanlagt sex dragböjstester, där tre sker efter 7 dygn och tre efter 28 

dygn.   
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Figur 10. Dragböjsprovning. 

 

Efter dragböjsprovningen är prisman delad i två halvor. Båda delarna utsätts för 

tryckprovning därför blir det sammanlagt tolv trycktester per recept, där första hälften 

sker efter 7 dygn och andra hälften efter 28 dygn. Medeltalet av resultaten presenteras i 

tabellerna nedan. Hastigheten som användes för tryckprovningen var 800 N/s.   

 

8.2.1 Resultat för första omgångens recept  

I Tabell 13 nedan jämförs resultaten parvis för de recept som har samma cementhalt, men 

olika mängd vatten och Quartzene®pasta. Quartzene® uppges i dess torra vikt. 

 

Tabell 13. Resultat för första omgångens resultat 

Recept Dygn Cementhalt 

% 

Vattenhalt 

% 

Quartzene® 

% 

vbt vct Drag 

(MPa) 

Tryck 

(MPa) 

1 7 21,4 15,0 0 0,7 0,7 4,67 36,68 

1 28 21,4 15,0 0 0,7 0,7 4,11 43,75 

6 7 21,4 14,0 1 0,63 0,65 3,16 37,59 

6 28 21,4 14,0 1 0,63 0,65 4,02 40,91 

 

Recept Dygn Cementhalt 

% 

Vattenhalt 

% 

Quartzene® 

% 

vbt vct Drag 

(MPa) 

Tryck 

(MPa) 

2 7 19,3 16,4 0,7 0,82 0,85 3,39 22,15 

2 28 19,3 16,4 0,7 0,82 0,85 3,43 28,16 

3 7 19,3 16,1 1,0 0,80 0,84 2,58 18,96 

3 28 19,3 16,1 1,0 0,80 0,84 3,43 27,06 
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Recept Dygn Cementhalt 

% 

Vattenhalt 

% 

Quartzene® 

% 

vbt vct Drag 

(MPa) 

Tryck 

(MPa) 

4 7 16,1 18,3 1,9 1,02 1,14 2,32 16,73 

4 28 16,1 18,3 1,9 1,02 1,14 2,48 18,67 

5 7 16,1 17,9 2,4 0,97 1,11 2,47 15,81 

5 28 16,1 17,9 2,4 0,97 1,11 2,75 19,28 

  

8.2.2 Analys av första omgångens resultat 

 

Dessa recept har alltså samma mängd cement. Den blå stapeln visar recept 1 med vct 0,7 

och ingen Quartzene®. Den röda stapeln visar recept 6 med vct 0,65 och innehåller 1,0 % 

Quartzene®. Inte så bra resultat den här gången för Quartzene® som efter 28 dygn ger 

sämre hållfasthet. 

 

 

36,68 

43,75 

37,59 
40,91 

7 dygn 28 dygn 

Tryck-
hållfasthet 

Recept 1 och 6. Cement 21,4 % 

Quartzene 0,0% 

Quartzene 1,0 % 
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Recept 2 (blå staplar) med vct 0,85och en Quartzene®halt på 0,7 % har högre hållfasthet 

än recept 3 med vct 0,84 och med 1,0 % Quartzene®. Inte heller detta tyder på någon 

positiv inverkan med Quartzene®. Dock har skillnaden minskat vid 28 dygn. Ovisst hur 

det skulle se ut efter 90 respektive 365 dygn. Puzzolanreaktionen är ju långsam. 

 

 

 

Cementhalten är lika låg för båda recepten därav den relativt låga hållfastheten. Ju mindre 

cement desto lägre hållfasthet. I jämförelsen mellan recept 4 (blå staplar med vct 1,14, 

Quartzene®halt på 1,9 %) och recept 5 (vct 1,14, Quartzene®halt på 2,4 %) går att utläsa 

att tryckhållfastheten för 5:an var lägre vid 7 dygnsprovningen än 4:an. Däremot vid 28 

dygnsprovningen var det omvända förhållandet. Här skördar plötsligt Quartzene® 

framgång. En analys av det skulle kunna vara att det beror på en puzzolanreaktion som 

blir mer framträdande när halten Quartzene® är högre.  

22,15 

28,16 

18,96 

27,06 

7 dygn 28 dygn 

Tryck-
hållfasthet 

Recept 2 och 3. Cement 19,3 % 

Quartzene 0,7% 

Quartzene 1,0 % 

16,73 
18,67 

15,81 

19,28 

7 dygn 28 dygn 

Tryck- 
hållfasthet 

Recept 4 och 5. Cement 16,1 % 

Quartzene 1,9% 

Quartzene 2,4 % 
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8.2.3 Resultat för andra omgångens recept 

I Tabell 14 jämförs recepten parvis där cementhalten och Quartzene®mängden är lika i 

respektive recept, men vattencementtalet, vct är olika. 

 

Tabell 14. Resultat för andra omgångens recept 

Recept Dygn Cementhalt 

% 

Vattenhalt 

% 

Quartzene® 

% 

vbt vct Drag 

(MPa) 

Tryck 

(MPa) 

1 7 21,4 15,0 0 0,7 0,7 4,67 36,68 

1 28 21,4 15,0 0 0,7 0,7 4,11 43,75 

7 7 21,4 10,7 0 0,50 0,50 4,70 37,98 

7 28 21,4 10,7 0 0,50 0,50 4,86 39,22 

 

Recept Dygn Cementhalt 

% 

Vattenhalt 

% 

Quartzene®  

% 

vbt vct Drag 

(MPa) 

Tryck 

(MPa) 

6 7 21,4 14,0 1,0 0,63 0,65 3,16 37,59 

6 28 21,4 14,0 1,0 0,63 0,65 4,02 40,91 

8 7 21,4 11,8 1,0 0,53 0,55 3,88 38,04 

8 28 21,4 11,8 1,0 0,53 0,55 4,72 38,78 

 

Recept Dygn Cementhalt 

% 

Vattenhalt 

% 

Quartzene®  

% 

vbt vct Drag 

(MPa) 

Tryck 

(MPa) 

4 7 16,1 18,3 1,9 1,02 1,14 2,32 16,73 

4 28 16,1 18,3 1,9 1,02 1,14 2,48 18,67 

9 7 16,1 13,7 1,9 0,76 0,85 2,41 23,49 

9 28 16,1 13,7 1,9 0,76 0,85 2,84 25,33 
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8.2.4 Analys av andra omgångens resultat 

I den andra omgången ersattes en del av vattnet mot ballast för att få ett lägre vct. Annars 

har de samma cementhalt och samma mängd Quartzene®.   

 

 

Den blå stapeln har ett vct på 0,7 och jämförs med den blå som har ett vct på 0,5. Efter 7 

dygn är de båda recepten väldigt jämna när det gäller hållfastheten. Efter 28 dygn är den 

blå stapeln högre med en differens på 3,5 MPa. Lägre vct gav inte högre hållfasthet i detta 

fall.  

 

 

 

36,68 

43,75 

37,98 39,22 

7 dygn 28 dygn 

Hållfasthet 

Recept 1 och 7. vct 0,7 och 0,5 

Quartzene 0 % 

Quartzene 0 % 

37,59 
40,91 

38,04 38,78 

7 dygn 28 dygn 

Hållfasthet 

Recept 6 och 8. vct 0,65 och 0,55 

Quartzene 1,0 % 

Quartzene 1,0 % 
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Efter 7 dygn är hållfastheten nästan lika. Den blå stapeln som har ett högre vct har efter 

28 dygn något högre hållfasthet. Detta kan kanske bero på att Quartzene®pastans vatten 

inte kommer cementet tillgodo på samma sätt som det som tillsätts fritt. Utvecklingen 

mellan 7 och 28 dygn är väldigt liten för den röda stapeln, den med mindre vatten. 

 

 

 

Här är det tydligt att det receptet med lägre vct ger högre hållfasthet. Utvecklingen mellan 

7 och 28 dygn är nästan obefintlig.  

 

8.2.5 Resultat för tredje omgångens recept 

I Tabell 15 jämförs recepten parvis där 10 respektive 11 är med torr Quartzene® och 

recept 3 och 5 är med pasta. Annars alldeles lika förutsättningar. 

 

Tabell 15. Resultat för tredje omgångens recept 

Recept Dygn Cementhalt  

% 

Vattenhalt 

% 

Quartzene®  

% 

vbt vct Drag 

(MPa) 

Tryck 

(MPa) 

3 7 19,3 16,1 1,0 0,80 0,84 2,58 18,96 

3 28 19,3 16,1 1,0 0,80 0,84 3,43 27,06 

10 7 19,3 16,1 1,0 0,80 0,84 2,90 22,99 

10 28 19,3 16,1 1,0 0,80 0,84 3,41 31,96 

 

  

16,73 
18,67 

23,49 
25,33 

7 dygn 28 dygn 

Hållfasthet 

Recept 4 och 9. vct 1,14 och 0,85  

Quartzene 1,9 % 

Quartzene 1,9 % 
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Recept Dygn Cementhalt  

% 

Vattenhalt 

% 

Quartzene®  

% 

vbt vct Drag 

(MPa) 

Tryck 

(MPa) 

5 7 16,1 17,9 2,4 0,97 1,11 2,47 15,81 

5 28 16,1 17,9 2,4 0,97 1,11 2,75 19,28 

11 7 16,1 17,9 2,4 0,97 1,11 2,80 21,56 

11 28 16,1 17,9 2,4 0,97 1,11 2,72 24,29 

 

8.2.6 Analys av tredje omgångens resultat 

I denna jämförelse är det två identiska recept med samma vct osv, men med den 

skillnaden att Quartzene® är i pastakonsistens i blå staplar och i pulverform i röda 

staplar. 

 

 

 

 

 

 

18,96 

27,06 

22,99 

31,96 

7 dygn 28 dygn 

Hållfasthet 

Recept 3 och 10. Pasta vs pulver 
  

Quartzenepasta 1,0 % 

Torr quartzene 1,0 % 
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Här är det uppenbart att Quartzene® i pulverform är bättre än som pasta för hållfastheten.  

Pulverform ger ungefär 5 MPa bättre tryckhållfasthet. 

 

15,81 

19,28 
21,56 

24,29 

7 dygn 28 dygn 

Hållfasthet 

Recept 5 och 11. Pasta vs pulver 

Quartzenepasta 2,4 % 

Torr quartzene 2,4 % 
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9 Diskussion 

Det hade verkligen varit intressant att se hur hållfastheten utvecklas efter 28 dygn. I 

Mazlooms (mfl) tester på flygaska är hållfastheten sämre de första dagarna, men blir 

bättre efter ett år. Kanske kan det vara lika för Quartzenepasta®.  

Det är också intressant att se vilken skillnad det blev mellan Quartzene® som pasta och 

pulver. Pulver som var ungefär 5 MPa bättre för tryckhållfastheten. Vad det beror på är 

inte alldeles enkelt att förstå i det här stadiet. Kanske sker reaktionen snabbare precis som 

för betong som innehåller silikastoft. Om 5 MPa skulle adderas till resultaten för 

betongen som blandades med Quartzene®pasta skulle den ge högre hållfasthet än den 

betong som var utan Quartzene®. Detta är något som Svenska Aerogel AB kan gå vidare 

med och undersöka mer. Intressant hade det varit att göra egna tester och jämförelser på 

andra tillsatsmaterial jämte Quartzene®. Det finns också olika tillsatsmedel som brukar 

kombineras med tillsatsmaterialen som bidrar med diverse egenskaper som t ex mer 

flytande betong. Det kanske finns ett tillsatsmedel som skulle passa väldigt bra ihop med 

Quartzene®. Något som drar fram det bästa ur materialen. 

Quartzene® har en fördel jämfört med de andra tillsatsmedlen. Det är att innehållet är 

känt och behöver inte analyseras innan användning. Tillverkningen är småskalig och blir 

därför inte idag prisvärd att blanda i betong, men vid större skala skulle det kunna vara en 

annan sak. 

Om förhållandet mellan kalk och kiseldioxid är nära noll blir det en puzzolan reaktion. 

Eftersom Quartzene® till stor del består av kiseldioxid är förmodligen puzzolant. 

Puzzolanerna förbrukar en del av kalciumhydroxiden som annars finns kvar i betongen. 

Med puzzolan sker en gradvis reaktion som gör kalciumhydroxiden till cementgel. 

Reaktionsprodukten kalciumsilikathydrat lakas inte ut ur betongen på samma sätt som 

kalciumhydroxid vilket är bra eftersom det ger en tätare och starkare betong. 

Att konsistensen på betongen blev torr när mycket Quartzene®pasta blandades i behöver 

inte endast vara av ondo. Trots att pastan innehåller 85 % vatten blev alltså blandningen 

fast. Den blev dessutom än mer fast efter bara några minuter eftersom pastan stelnar av 

sig själv. Vattnet i pastan tycktes inte vilja bidra med lägre viskositet. Det kanske finns 

områden där det är intressant med en sådan typ av torr betong. När det finns risk för att 

betongen blir för varm när den brinner skulle kanske Quartzene®pasta i betongen vara 

lösningen. Inga tester gjordes dock på hur temperaturen var under brinntiden. 

När Quartzene® i pulverform blandades i, blev betongmassan däremot mycket lätt att 

arbeta med. Quartzene® fungerade som en filler skulle man kunna säga. Här finns det 

anledning att undersöka mer.  
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10 Slutsatser 

En slutsats kunde dras redan vid tillverkningen. Konsistensen på betongen blev torr och 

svårjobbad när mycket Quartzene®pasta blandades i. Trots att pastan innehåller 85 % 

vatten blev alltså blandningen fast. Den blev dessutom än mer fast efter bara några 

minuter eftersom pastan stelnar av sig själv. Vattnet i pastan tycktes inte vilja bidra med 

lägre viskositet. När Quartzene® i pulverform blandades i, blev betongmassan däremot 

mycket lätt att arbeta med.  

Slutsatser vad tryckhållfastheten anbelangar är det efter första omgången ganska klart att 

ju lägre cementhalt, desto lägre blir hållfastheten. Vilket kanske inte är alldeles 

överraskande. Det är svårare att dra konklusioner när det gäller Quartzene®pastans 

inverkan eftersom den visar en aning motsägelsefulla resultat. Efter 7 dygn är 

hållfastheten sämre, men det tycks i två av tre fall som om hållfastheten för den med mer 

Quartzene® blir bättre ju längre tiden går. I de recepten med mycket Quartzene® blev 

den hårdare efter 28 dygn. Här hade varit mycket intressant att se hur det skulle ha sett ut 

efter 90 och 365 dagar.    

 

Andra omgångens resultat där recepten har lägre vct, blev hållfastheten i 7 – 

dygnsprovningen bättre. Men efter 28 dygn var hållfastheten inte nämnvärt bättre. 

Detta kan kanske bero på att Quartzene®pastans vatten inte kommer cementet tillgodo på 

samma sätt som det som tillsätts fritt. Utvecklingen mellan 7 och 28 dygn är väldigt liten 

för det receptet med lägre vct. 

 

I tredje omgångens resultat går det att dra slutsatser att Quartzene® i pulverform är bättre 

för hållfastheten än vad Quartzene®pasta är. Den ger ungefär 5 MPa högre 

tryckhållfasthet. Om 5 MPa skulle adderas till resultaten för betongen som blandades med 

Quartzene®pasta skulle den ge högre hållfasthet än den betong som var utan Quartzene®.  
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11 Framtida studier 

Det som skulle vara intressant är veta vad Quartzene® har för inverkan på betongens alla 

andra egenskaper. Hur blir t ex den kemiska beständigheten, eller kan den bli bättre mot 

kloridinträngning med Quartzene®?   

Eftersom silikastoft förbättrar vidhäftningen mellan cementpasta och armering, liksom 

den mellan cementpasta och ballast, skulle det vara intressant om att göra undersökningar 

om Quartzene® har några liknande egenskaper.  

När det finns risk för att betongen blir för varm när den brinner skulle kanske 

Quartzene®pasta i betongen vara lösningen. Inga tester gjordes på hur temperaturen var 

under brinntiden. 

En av slutsatserna i denna rapport var ju att det är bättre med Quartzene® i pulverform än 

som pasta. Det kan därför rekommenderas från undertecknad att fortsätta provningen med 

pulvret. 

 

Tobias Öhrn 2012 
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13 Bilagor 

13.1 Analysrapport av Quartzene® 

 

 

 

 

 

 


