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Abstract  
Concrete absorbs carbon dioxide from air by a process called carbonation. The process takes a 

long time to get substantial results in natural conditions. Because of this an accelerated 

carbonation method is used. During accelerated carbonation the level of carbon dioxide is 

much higher than in natural air. The relationship between natural and accelerated carbonation 

is however not completely confirmed. In this report a first attempt at calibrating a newly 

constructed accelerator and method for determining carbon dioxide uptake is examined. An 

investigation on the effect of fly ash on carbonation is also performed.  

The new method consists of a whole piece of carbonated concrete which is crushed down and 

analyzed with Thermogravimetric Analysis (TGA) to get the carbon dioxide uptake. It could 

be determined that the theory concerning the influence of fly ash on the speed of carbonation 

was consistent with the results, but not on the carbonation uptake. Concerning the new 

method and the relationship between natural and accelerated carbonation there is a need for 

further tests before anything can be concluded. Potential sources of errors could be 

determined, however, and improvements of the method were identified.    

Keywords: accelerated carbonation, carbon dioxide uptake, concrete, fly ash  
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Sammanfattning 
Betong tar upp koldioxid ur luften genom en process kallad karbonatisering. Processen tar 

lång tid för att få tydliga resultat vid naturliga förhållanden.  Därför används accelererande 

försök där halten koldioxid är mycket högre än i naturlig luft, dock är relationen mellan 

naturlig och accelererad karbonatisering ej helt fastställd. I denna rapport analyserades ett 

första försök på kalibrering för en nykonstruerad accelerator och undersökningsmetod för 

bestämning utav koldioxidupptag samt en undersökning om hur mängden flygaska påverkar 

karbonatiseringen.  

Den nya metoden är att en hel bit av karbonatiserad betong krossas ner och behandlas i 

termogravimetrisk analys (TGA) för att få fram koldioxidupptaget. Det kunde konstateras att 

teorin angående inverkan utav flygaska på karbonatiseringshastigheten stämde bra överens 

med resultaten men ej för koldioxidupptaget. Angående den nya metoden och förhållandet 

mellan naturlig och accelererad karbonatisering behövs mer tester utföras innan något kan 

bestämmas definitivt. Dock kunde viktiga potentiella felkällor och förbättringar identifieras. 

Nyckelord: accelererad karbonatisering, betong, flygaska, koldioxidupptag. 
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Nomenklatur 
 

Beteckningar 

Symbol Enhet Beskrivning 

RF [%] Relativ fuktighet 

vct [-] Vattencementtal 

vbt [-] Vattenbindemedelstal 

d [mm] Karbonatiseringsdjup 

k [mm  √år el dagar⁄  ] Karbonatiseringshastighetskonstant 

t [År el. dagar] Tid 

mvatten [kg] Vikt av vatten 

mcement [kg] Vikt av cement 

mflygaska [kg] Vikt av flygaska 

𝒌𝐩 [-] Ekvivalentfaktor för flygaska 

dmax [mm] Största diameter på partiklar 

𝑴𝐂𝐎𝟐
 [g/mol] Molmassa för koldioxid 

𝑴𝐂𝐚𝐎 [g/mol] Molmassa för kalciumoxid 

fcm, kub [MPa] Medelvärde utav tryckhållfasthet för kub 

fck,kub [MPa] Karakteristiskt värde utav tryckhållfasthet för kub 

 

Förkortningar 

TGA Termogravimerisk analys 

OPC Ordinary Portland Cement, sv: vanligt portlandcement 

CEM Cement 

ppm Delar per miljon 

vol Volym 

LCA Livscykelanalys 

AC Betong med anläggningscement 

BC Betong med bascement 

FA Betong med bascement och extra flygaska 
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 Introduktion 1

1.1 Bakgrund 
Traditionellt har forskning om karbonatisering i armerad betong varit relaterad till korrosion 

av armeringsjärn. De senaste åren har det blivit ett starkare fokus och krav på hur 

miljövänliga byggnadsmaterial är. En aspekt i detta är koldioxidutsläpp. Vid tillverkning av 

cement frisläpps mycket koldioxid, främst vid förkalcinering där kalksten (CaCO3) blir 

kalciumoxid och koldioxid enligt reaktionen CaCO3  CaO + CO2. Förkalcinering motsvarar 

ca 50 % av all koldioxid utsläpp av betong. Vid tillverkning av betong tillsätts vatten vilket 

gör att kalciumoxiden reagerar och blir till bl.a. Ca(OH)2, vilken med tiden kan återbildas till 

CaCO3 genom upptag av CO2 ur atmosfären. Förenklat kan det sägas att den reaktion som 

nämns tidigare går baklänges.  Det har därför de senaste åren blivit ett allt större intresse för 

hur mycket betong kan ta upp under sin livstid, främst för betong att få ett mindre 

koldioxidavtryck. Mängden koldioxid betongen tar upp under sin livstid har blivit en väldigt 

viktig fråga.  

Mängden koldioxid betong kan ta upp beror på flera fysiska och kemiska faktorer som kort 

kan sammanfattas som innehåll och struktur på betongen samt omgivningens förutsättningar. 

Karbonatisering är en process som är teoretiskt och fysikaliskt ganska lätt att förstå men 

praktiskt och kemiskt komplext. Naturlig karbonatisering sker under betongens hela livstid 

och det tar ganska lång tid att få de kontinuerliga mätningar vilka behövs för att främst se 

karbonatiseringshastighet men även andra trender och förändringar.  Fokus har därför börjat 

läggas på accelererade försök för att kunna simulera upptag för att påskynda 

karbonatiseringen utan att behöva vänta i flera år på resultat. Accelererad karbonatisering 

innebär att prover utsätts för mycket högre halt av koldioxid än normal luft vilket gör att mer 

av betongen karbonatiseras under en mycket kortare tid än vid naturliga förhållanden.  

För att kunna göra egna accelererade försök har CBI Betonginstitutet konsturerat en egen låda 

för accelererad karbonatisering eller försök med hög koldioxidhalt. Detta projekt blir en första 

testkörning utav boxen med koldioxid som en del av att försöka relatera naturlig och 

accelererade karbonatisering med varandra.  
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1.2 Syfte 
Syftet med projektet kan delas upp i två delar. 

1. Utvärdera om CBIs metod för accelererade försök kan användas för att bestämma 

förväntat upptag av koldioxid i betong vid naturlig karbonatisering.  

2. Utvärdera betydelsen av inblandning av flygaska i betong för karbonatisering. 

 

1.3 Avgränsningar 
Flera avgränsningar har gjorts i olika aspekter. En del saker har satts konstanta för att 

variationer gör att det kan bli svårt med jämförelser samt att de kan påverka resultaten om de 

ej är konstanta.  

Här är några generella avgränsningar relaterade till att ha konstanta faktorer: 

 Endast naturgrus 

 Krossad betong undersöks ej  

 Bara en relativ fuktighet (65 %) och temperatur (20C) 

 Konstant koldioxidhalt (5 %) 

1.3.1 Avgränsningar p.g.a. tid 
Flera avgränsningar har varit tvungna att göras p.g.a. tidsbrist: 

 Konditionering av prover var ej utav standard utan fick skyndas på. 

 Tid i koldioxidboxen, försöken fick en begränsad och kortare tid i boxen 

ursprungligen planerad. 

 Tiden i ugn för vattenabsorptionsproverna begränsades, proven var inne ungefär like 

länge vid provtagning. Detta prioriterades över jämnvikt eftersom det skulle ta för lång 

tid att uppnå jämvikt.  

 Bara en försöksserie, bestående utav uttag vid fyra tidpunkter. 

1.3.2 Avgränsningar p.g.a. kostnader 
Eftersom projektet har en begränsad budget fick en del begränsningar göras av ekonomiska 

skäl. 

 Bara två bitar per bindemedel och tillfälle undersöktes med termogravimerisk analys 

(TGA). 

 Få extra tester som skulle hjälpa till att utvärdera metoden genomfördes. 
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 Litteraturstudie 2

2.1 Komponenter i betong 
Komponenterna i betong är: 

 Cement 

 Vatten 

 Ballast  

 Ev. tillsatsmaterial 

 Ev. tillsatsmedel 

Cement, vatten och eventuella tillsatsmaterial bildar cementpastan. Ballasten brukar indelas i 

två grupper; grus (0-8 mm) och sten (> 8 mm) och kan antingen vara naturgrus (singel) eller 

krossat material (makadam). I dagsläget går industrin allt mer över till krossat bergmaterial 

eftersom åsarna, vilket naturgruset främst kommer ifrån måste bevaras bättre för att uppflygga 

regerings miljömål för ”Grundvatten av god kvalitet”. Fraktilintervaller och deras fördelning 

för ballasten är viktiga för att få en så jämn och stark betong som möjligt. De mindre stenarna 

ska fylla igen hålrum mellan de större och cementen ska binda ihop allt. 

2.1.1 Cement 

Betonghandboken (Svensk Byggtjänst, 1994) definierar cement på följande sätt: ”Cement är 

ett hydrauliskt bindemedel i pulverform, som tillsammans med vatten bildar en hård massa”. 

Cementet reagerar med vattnet vilket gör att det hårdnar till en produkt som är 

vattenbeständig, detta är betydelsen av hydrauliskt bindemedel.  

2.1.1.1 Portlandcement 

När det pratas om cement gäller det främst standard portlandcement, ofta refererad till 

”Ordinary Portland Cement (OPC)” på engelska eftersom det har varit den traditionella, 

vanligast och mest undersökta cementet. Det var det cementet som använts främst under förra 

seklet men på senaste decennierna har andra typer av cement och inblandning av andra 

bindemedel blivit vanligare och lett till skapelse utav nya cement. Portlandcement består utav 

en blandning av portlandklinker och gips vilket blivit nermalt till ett fint pulver (Svensk 

Byggtjänst, 1994). Tillsatsbeståndsdelar upp till 5 % finns ofta i portlandcementet.  

Standard portlandcement innehåller 95-100 % klinker och upp till 5 % gips. Fler 

kompositcement har blivit vanliga, där inblandning utav andra bindemedel med 

portlandcementet, som t.ex. flygaska, slagg, silika skapar nya cement. Eftersom denna rapport 

bara ska ha kompositcement med flygaska kommer endast den att behandlas närmare. 

Kompositcement innehåller 20-65 % klinker, förutom tidigare nämnda finns det fler olika 

cementtyper.    
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2.1.1.2 Cement indelning/klassificering 

Den europeiska cementstandarden kan sammanfattas med: 

 CEM I - Portlandcement 

 CEM II - Sammansatta portlandcement 

 CEM III - Slaggcement 

 CEM IV - Puzzolancement 

 CEM V- Kompositcement 

SS-EN 197-1:2011 

De vanligtvis använda cementen är CEM I och II. Varje cement, förutom CEM I, kan vidare 

indelas med olika kombinationer. Exempelvis: 

 A och B (och C) visar på olika halter av klinker, där A har högre halt än B. För 

tillexempel CEM II motsvarar A > 80 % och B 65-79 % 

 S - Slagg 

 D- Silikastoft 

 P- Naturliga puzzolaner 

 V,W- Flygaska (V-kiselrik och W-kalkrik) 

Cementen kan vidare klassificeras med relation till styrkan vid 28 dygn 

 32,5  ger 32,5 ≤ normalhållfasthet ≤ 52,5 MPa 

 42,5 ger 42,5 ≤ normalhållfasthet ≤ 62,5 MPa 

 52,5 ger normalhållfasthet ≥ 52,5 MPa 

 Beteckningarna L, N och R ges för att indikera låg, normal och högre tidig hållfasthet. 

Beteckningen SR används för att visa att cementet är sulfatresistant, den siffra som kommer 

efter förkorningen anger klinkerns maximala aluminat-halt (se avsnitt 1.1.1.3 nedan). 

2.1.1.3 Cementmineraler 

De vanligaste cementmineralerna är alit (C3S), belit (C2S), aluminat (C3A) och ferrit (C4AF). 

Portlandklinker består till 50-70 % utav alit, vilket är den viktigaste hållfasthetsuppbyggande 

komponenten (Svensk Byggtjänst, 1994). Den har störst betydelse för 28 dagars hållfasthet 

eftersom den reagerar snabbt med vattnet. Efter alit är belit näst vanligast med 15-20 % utav 

klinkerinnehållet i vanligt portlandcement. Belit bidrar till den långsiktiga hållfastheten då 

den reagerar långsamt med vatten. Förhållandet mellan alit och belit bestämmer hur snabbt 

eller långsamt pastan hårdnar. Aluminat motsvarar ca 5-10 % av klinkerinnehållet. Denna 

reagerar mycket snabbt och ger snabbildning, det är anledning till varför gips tillsätts i 

cementen för att reducera effekten och samtidig ge lite högre hållfasthet. Låg halt av aluminat 

ger även en högre beständighet mot sulfater. Ferrit har normalt en hög reaktionshastighet i 

början men det beror på sammansättningen dvs förhållandet mellan järn och aluminium. I 

portlandklinkret är 5-15 % ferrit. Fri kalk (CaO) kan också finnas kvar om allt inte bundits till 

andra komponenter.  
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Tabell 2-1 Oxider i portlandcement och 

desras förkortningar 

Oxider Symbol 

Kalciumoxid-CaO C 

Kiseldioxid-SiO2 S 

Aluminiumoxid-Al2O3 A 

Järnoxid- Fe2O3 F 

Magnesiumoxid-MgO M 

Svaveltrioxid- SO3 S̅ 

Tabell 2-2 Mineralerna i cementklinkret 

 

De viktigaste klinkermineralen Symbol 

Trikalciumsilikat-3CaO SiO2 C3S 

Dikalciumsilikat- 2CaO SiO2 C2S 

Trikalciumaluminat- 3CaO 

Al2O3 

C3A 

Tetrakalciumaluminatferrit- 

4CaO Al2O3 Fe2O3 

C4AF 

 

Från Svensk Byggtjänst (1994) 

2.1.1.4 Cementets hårdnande 

När cement kommer i kontakt med vatten börjar det reagera, dvs hydratation startar. Alit och 

belit bildar cementgel vilket består utav kacluimsilikathydrater (C-S-H) i formation av ett 

nätverk samt kristaller utav kalciumhydroxid (Ca(OH)2) vilket påverkar homogeniteten i 

cementgelen negativt och anses minskar hållfastheten (Svensk Byggtjänst, 1994). Det är 

kalciumhydroxiden som medverkar till att betongen blir starkt alkaliskt. Detta tillsammans 

med alkali-innehållet i cementen gör att pH i betong är runt 13, dvs starkt basiskt. Aluminat 

reagerar med vattnet (= kalciumhydrater (CAH)) och gipset, vilket bildar ettringit som senare 

(efter ca 1 dygn när det har nått maximala mängden) omvandlas till monosulfat.  

Eftersom betongen blir starkt basisk skapas det ett passivt skydd från korrosion av 

armeringsjärnen inuti betongen. 

2.1.1.5 Koldioxidutsläpp vid cementtillverkning 

Cementtillverkningen står för ca 3-4 % av världens totala koldioxid utsläpp (Svensk Betong, 

u.d.). Cirka 60-65 % av koldioxiden kommer från kalcineringsprocessen, resten från 

användning av bränslen.  Betongens upptag av koldioxid under dess livstid har blivit allt 

viktigare under det senaste viktigare i takt med att miljötänket vid byggande har blivit allt 

viktigare.  

2.1.2 Flygaska 
Flygaska är ett cementersättningsmaterial vilket har blir allt mer vanligt att ersätta delar av 

vanligt cement med. Betongen får lite annorlunda egenskaper vid tillsättning utav flygaska 

som t.ex. högre resistens mot frostskador och sulfatangrepp (Helmuth, 1987).  

Utbyte av en del av vanligt portlandcement mot flygaska ger lägre styrka i tidiga skeden, men 

när betongen med flygaska blir äldre än 3-6 månader så har de högre styrka än betonger med 

bara vanligt portlandcement (Helmuth, 1987). Det är därför man vanligtvis även testar 

hållfastheten vid senare tillfällen för betonger vilka innehåller flygaska. 
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2.1.2.1 Ursprung 

Flygaska är en bi-produkt som uppstår vid förbränning av kol i kolkraftverk. Det handlar om 

den askan som ”flyger” iväg med röken vid förbränningen vilket sedan samlas upp med hjälp 

av mekaniska och elektriska stoftavskiljare (Thomas, 2013). Dessa partiklar är ganska fina, i 

liknande storleksintervall som cements. De tyngre partiklarna faller till botten av 

förbränningsugnen och kallas därför för bottenaska.  Kvaliten på flygaskan beror på innehållet 

i kolet som förbränns samt på kolkraftverket självt.  

2.1.2.2 Komponentpåverkan 

Enligt Thomas (2013) är kalciuminnehållet i flygaskan en av de bästa indikatorer på hur 

flygaskan beter sig i betongen. Vid låga halter av CaO (< 8 %) är askan puzzolanartad och har 

inte något direkt hydrauliskt beteende. Flygaskor med hög kalciumhalt (> 20 %) är både 

puzzolanartade (dock inte lika stark som låghaltig) och hydrauliska.   

Fin flygaska ökar betongens arbetbarhet, minskar vattenbehovet vilket gör att en betong kan 

göras med ett lägre vct (Thomas, 2013). Det tar längre tid för betongen att hårdna, både 

initialt och slutgiltigt, speciellt vid kallt väder och låga temperaturer. Både värmeutvecklingen 

från hydrationen och temperaturökningen reduceras vid inblandning av flygaska i cementet 

(Helmuth, 1987). 

2.1.2.3 Puzzolanisk reaktion 

En puzzolan är ett material som är kiselhaltigt eller kisel-och aliminumhaltigt, vilket 

tillsammans med kalk kommer att reagera kemiskt och bilda föreningar som har 

cementliknande egenskaper (Thomas, 2013). Den viktigaste reaktionen är mellan silika 

(kiseldioxid) (S) och kalciumhydroxid (CH) vilket bildar kalciumsilikathydrater (C-S-H), 

vilket med en förenklad kemisk reaktion kan beskrivas som (Helmuth, 1987): 

𝑥𝐶𝐻 + 𝑦𝑆 + 𝑧𝐻 → 𝐶𝑥𝑆𝑦𝐻𝑥+𝑧 

Detta gör att betongen som innehåller mer flygaska innehåller mindre fri CaO än vanligt 

portlandcement.  
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2.2 Karbonatisering 
Karbonatisering kan ske i två olika processer, antingen via jonutbyte eller diffusion i gasform. 

Jonutbyte sker bara när porerna i betongen är vattenfyllda och denna process tar en sån väldigt 

lång tid att det nästan kan försummas under en byggnads livslängd. Detta gäller generellt bara 

konstruktioner vilka ligger under vatten. Därför brukar fokus och diskussioner vid 

karbonatisering handla om diffusion av koldioxid i gasform. Karbonatisering är något som 

sker från ytan av betongen, där den har kontakt med vatten eller luft. Vid diffusion tränger 

koldioxid in från ytan in i betongen där sedan de kemiska reaktionerna kan uppstå. 

2.2.1 Kemin vid karbonatiseringen 
Karbonatisering är den processen när koldioxid i luften reagerar med kalciumoxiden i 

cementpastan och bildar kalciumkarbonat och vatten, kort sammanfattat med: 

𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 + 𝐶𝑂2  → 𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 𝐻2𝑂 

Det längre alternativet är 

1. 𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 → 𝐻𝐶𝑂3
− +  𝐻+ 

Koldioxid i gasform måste först lösas upp i vatten för att karbonatjonerna kan reagera  

2. 𝐻𝐶𝑂3
− → 𝐶𝑂3

2− + 𝐻+ 

Karbonatjonen (CO3
2−

) reagerar med fria Ca joner 

3. 𝐶𝑎2+ +  𝐶𝑂3
2− → 𝐶𝑎𝐶𝑂3 

Detta leder till att Ca koncentrationen sjunker vilket gör att kalciumhydroxiden i 

pastan löses upp 

4. 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2  → 𝐶𝑎2+ + 2 𝑂𝐻−  

(2 𝑂𝐻− kan bilda vatten med de två fria 𝐻+ jonerna från steg 1 och 2) 

5. 𝐶𝑎2+ +  𝐶𝑂3
2− → 𝐶𝑎𝐶𝑂3 

(Lagerblad, 2005) 

Det kan bildas tre olika former av kalciumkarbonat (𝐶𝑎𝐶𝑂3): 

 Kalcit (vanligt förekommande i naturen som kalkspat) 

 Argonit 

 Vaterit  

Kalcit är den vanligast förekommande utav de tre och mest stabil (Utgenannt, 2004). När 

kalciumhydroxid karbonatiseras bildas endast kalcit men vid karbonatisering av C-S-H bildas 

argonit, vaterit, silka gel och kalcit. Andelarna utav fri kalciumhydroxid och C-S-H gel i 

cementpastan spelar därför stor roll för vilka faser som bildas och i vilka proportioner.  

Generellt är det att vid ökning av halten tillsatsmedel ökar även andelarna av argonit och 

vaterit. Enligt Lagerblad (2005) är kalcit och vaterit vanligtvis förekommande i 

karbonatiserad betong och att vaterit, som är metastabil, troligtvis omvandlas till kalcit över 

tid. 
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Förutom kalciumhydroxid (CH) (ibland även kallat portlandit) finns även  

 Kalciumsilikathydrat (C-S-H)  

 Ettringit (AFt) 

 Monosulfat (AFm) 

Dessa är stabila vid högt pH, men allteftersom pH i betongen sjunker kommer de att reagera 

så småningom.   

Allt eftersom CH förbrukas vid karbonatiseringen och därmed Ca-koncentrationen och pH 

sjunker kommer C-S-H att lösas upp och frisläppa Ca-joner för att kompensera (Lagerblad, 

2013). Detta gör att sammansättningen av C-S-H ändras och gör att förhållandet mellan 

CaO/SiO2 (Ca/Si) sjunker. När förhållandet går under ett och pH är ca 10 kommer det 

omvandlas till silikagel. I den okarbonatiserade betongen är Ca/Si förhållandet ca 1,65 jämfört 

med ca 0,85 i den karbonatiserade zonen. Det mesta utav kalciumjonerna kommer att bindas 

till kalciumkarbonaten men en viss del Ca kommer alltid att finnas i silikagelen.  För betonger 

som innehåller flygaska kommer Ca/Si relationen vara lägre eftersom det kommer att vara 

relativt mer C-S-H i cementpastan och därmed relativt mer Ca som kvarstår i silikagelen.   

Den karbonatiserade betongen blir tätare än den okarbonatiserade betongen, förutom vid 

tillsats utav slagg. Detta påverkar både diffusionshastigheten vilket gör det svårare för gasen 

att tränga igenom. Det har visats att det sker en liten volymökning när betongen 

karbonatiserats men eftersom inga sprickor någonsin har upptäckts p.g.a. detta tror man att 

tomma porer helt enkelt fylls upp. 

2.2.2 Förändring av pH i betongen 
Betong är en väldigt basisk miljö med ett pH på ca 12,5-14 i cementpastan (Svensk 

Byggtjänst, 1994). Allt eftersom kalciumhydroxiden löses upp sjunker pH-värdet. Efter att all 

CH är förbrukad kommer C-S-H att lösas upp kontinuerligt (Lagerblad, 2005). Vid pH runt 

11,6 kommer monosulfat att lösas upp och för ettringit kommer detta att ska vid pH omkring 

10,6. Ingen av de ursprungliga fria kalcium-jonerna kommer att finnas kvar när pH < 9,2. Det 

är runt här som fenolftalein byter färg, vilket är anledningen till varför den används för att 

undersöka karbonatiseringsdjupet. När pH sjunker förlorar betongen sitt passiva skydd för 

armeringsjärnen. Risken för korrosion ökar och det är därför karbonatisering länge setts som 

något negativt eftersom det sänker pH-värdet i den karbonatiseradezonen till en nivå gynnsam 

för korrosion. 

2.2.3 Diffusionen 
Det vanligaste och snabbaste sättet för betongen att karbonatiseras är genom gasdiffusion. 

Koldioxid transporteras in i betongen genom sprickor eller kapillärporositet (Lagerblad, 

2013). Hastigheten på diffusionen beror dels på porositeten av den del som gasen måste 

passera för att nå karbonatiseringsfronten men även vattenmättnadsgraden.  I torr betong sker 

diffusionen i gasform vilket drivs av skillnaden i partialtryck mellan ytan och inne i betongen 

vid karbonatiseringsfronten. När karbonatjonerna förbrukas kommer partialtrycket att minska 

och ny CO2-gas kan diffuseras in i betongen. När betongen karbonatiseras och därmed blir 

tätare kommer diffusionshastigheten att minska.  
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2.2.4 Karbonatiseringshastighet och – djup 
Den vanliga formeln för karbonatiseringsdjup är 

𝑑 = 𝑘√𝑡 

Där: 

d = karbonatiseringsdjup i mm 

k = karbonatiseringskonstant i mm/år
0.5 

t = tid i år 

(Lagerblad, 2005) 

 

Värdet på k beror på flera faktorer, vilket beskrivs nedanför. En grundligare formel är enligt 

Nilsson (2011): 

𝑑 = √
2𝐷CO2

𝑐

𝑎
√𝑡 (

𝑡0

𝑡
)

𝑛

 

(Nilsson, 2011) 

Där 

𝐷CO2
 [𝑚2/𝑠]  är diffusionskoefficient av CO2 i karbonatiserad betong 

c [kg/m
3
]  koncentration av koldioxid i luften 

a [kg/m
3
] mängd av CO2 som behövs för att flytta karbonatiseringsfronten 

n  beror på fuktighetstillstånd 

 

Det finns flera likanade analytiska formler vilka försöker spegla verkligheten på ett korrektare 

sätt. Dessa är väldigt bra med hänsyn till att förbättra och ge mer exakta formler vilket beror 

på fler komponenter. Vilket i sin tur ger mer exakta och korrekta approximationer av 

karbonatiseringshastighet. Det finns dock ett stort praktiskt problem. 

Karbonatiseringshastighetens orsaker kan generellt delas in i två delar, omgivningens miljö 

och betongen i sig själv. Den första kan vara mer varierande och oklar i verkligheten än i 

laboratorieförsök och teorin då RH och temperatur varierar med årstider och dygnet. 

Betongens komponenter och egenskaper, härdningstid, etc. är generellt något som man vet lite 

om när man testar befintliga byggnader. Vissa aspekter som t.ex. hållfasthet kan undersökas, 

medan andra delar som blandningsrecept och komponenter i cementblandningen är svårare. 

Detta gör att man ofta i praktiken använder sig utav den enklare formeln och använder 

ungefärliga konstanter och korrektionsfaktorer för att fåapproximativa k-värden för att 

teoretiskt bestämma karbonatiseringsdjupet, se avsnitt 2.3.5.  

2.2.5 Bindemedel 
Typ av bindemedel och dess proportioner har en stor påverkan på 

karbonatiseringshastigheten, djup, grad och därmed upptag av koldioxid. Generellt är 

karbonatiseringshastigheten högre vid inblandning av andra bindemedel. Detta beror främst 

på att det finns mindre CaO i pastan att reagera med, och djupet blir därför längre.  Betongens 

vct/vbt spelar en viktig roll. Vid samma vct/vbt spelar mängden cement dock inte så stor roll 

på karbonatiseringshastigheten (Lagerblad, 2005). 
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2.2.6 Koldioxidhalt 
Halten av koldioxid har en stor påverkan på karbonatiseringshastigheten.  Ju högre halt desto 

högre tryck, desto snabbare karbonatisering. Koncentrationen av koldioxid i vanlig luft 

utomhus brukar vara ca 300-400 ppm eller 0,03-0,04 vol%. Inomhus är den lite högre och i 

områden med hög CO2 produktion, som vid högtrafikerade områden, fabriker etc. kan det 

vara så högt som 1000 ppm, eller 0,1 vol%. Koldioxidhalt vilket tagits ur vanlig luft har aldrig 

gått över 1 vol% (Utgenannt, 2004). 

2.2.7 Relativ fuktighet 
Relativ fuktighet (RF) spelar en stor roll på karbonatiseringshastigheten.  Eftersom vatten 

behöver vara närvarande i reaktion sker i princip ingen karbonatisering vid väldigt låga RF. 

Vid höga RF är karbonatiseringshastigheten också väldigt låg då mekanismen övergår från 

diffusion till jonutbyte vilket tar mycket längre tid. Vid vilken RF karbonatiseringshastigheten 

är högst beror bland annat på vct. Generellt kan man säga att karbonatiseringshastigheten är 

som högt vid 50-80% RF samt att högre vct har en högre karbonatiseringshastighet vid högre 

RF och lägre vct har högre karbonatiseringshastighet vid lägre RF. Liknande kan bli sagt för 

vbt (Utgenannt, 2004). Detta har relation till porositeten i betongen. Betonger med högre vct 

har högre porositet och betonger med lägre vct har lägre porositet. När porositeten blir lägre 

tar det längre tid för diffusionen.  Cyklisk väta och torkning ger också en högre 

karbonatiseringshastighet. 

 

Figur 2-1 Diffusion och karbonatisering relaterat till RF, taget från Böhin (2005) med 

ursprund från Hunkeler (1994) 

 

2.2.8 Ytbehandling 
Ytbehandlingar såsom målning reducerar karbonatiseringshastigheten kraftigt eftersom den 

stoppar diffusionen av koldioxiden att nå betongen. Generellt är det att ju tjockare och tätare 

ytskiktet är, desto bättre skydd mot diffusionen.  
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2.2.9 Omgivningen 
Omgivningen där betongen är placerad spelar stor roll. Det är skillnad mellan betong inomhus 

och utomhus där det även kan indelas ifall de är skyddade från regn eller inte. Betong 

inomhus har en högre karbonatiseringshastighet än utomhus men en lägre 

karbonatiseringsgrad. Betong utomhus som utsätts för regn har en lägre 

karbonatiseringshastighet, detta är troligtvis därför att porerna blir vattenfyllda och minskar 

diffusionen.  

2.3 Upptag av koldioxid 
Förutom djupet av karbonatiseringsfronten spelar även karbonatiseringsgraden och cementet 

stor roll. Formeln för koldioxidupptag 𝑚co2
 är:  

 

𝑚co2
= 𝑥co3

∗ 𝑎co2
 

𝑎co2
(𝑥) = 𝐶 ∗

𝐶𝑎𝑂

𝐶PC
∗

(𝐶𝑎𝑂)CO3

𝐶𝑎𝑂
(𝑥) ∗

𝑀CO2

𝑀CaO
     (kg/m2) 

(Nilsson, 2011) 

Där  

𝑥𝑐𝑜3
är karbonatiseringsdjupet [m] 

𝐶 är cementmängden för 1 kubikmeter betong [kgcement/m
3
] 

𝐶𝑎𝑂

𝐶𝑃𝐶
 är mängden av CaO per vikt av portlandcement [kgCO2

/kgcement] 

(𝐶𝑎𝑂)CO3

𝐶𝑎𝑂
 är karbonatiseringsgraden  [-] 

𝑀 står för molmassan 

 𝑀𝐶𝑂2
= 44 g/mol ( CO2 = 12,01+2*16,00 = 44,01 ≈ 44 g/mol) 

 𝑀𝐶𝑎𝑂= 56 g/mol (CaO = 40,08+16 = 56,08 ≈ 56 g/mol) 

(Molmassor kan hämtas från periodiska systemet) 

2.3.1 Mängd av CaO per vikt av cement 
Denna komponent anger mängden som har möjlighet att karbonatisera utav bindemedlet.  För 

portlandcement är denna faktor vanligtvis mellan 0,60 och 0,65 (Nilsson, 2011).  För 

blandade cement måste denna faktor multipliceras med en faktor som anger proportionen av 

portlandcementklinker i cementet.  

2.3.2 Karbonatiseringsgrad 
Karbonatiseringsgraden definieras som förhållandet mellan karbonatiserad och tillgänglig 

CaO i cementet (Andersson, m.fl., 2013). Karbonatiseringsgraden är inte konstant över hela 

karbonatiseringsdjupet (Möller, 1994) utan är som mest vid ytan och avtar sedan inåt. Det 

finns en liten grad karbonatiserad cement innanför det karbonatiseringsdjup som indikeras 

med hjälp av fenolftalein.  Karbonatiseringsgraden antas vara konstant i den karbonatiserade 

zonen och noll efter, vilket är en grov förenkling. Karbonatiseringsgraden påverkas av två 

faktorer: hydratiseringsgraden och relativa fuktigheten (Nilsson, 2011). Relationen mellan 

hydraditeringen och karbonatiseringsgraden är väldigt stark, inte ovanligt att de tillsätts som 
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samma vid högre RF. Hur mycket den relativa fuktigheten påverkar är inte helt känt eller hur. 

Dock verkar det indikeraas ett linjärt förhållande upp till en viss RF där det sedan blir 

konstant 1.  

 

Figur 2-2 Möllers (1994) karbonatiseringsprofil. Taget från Nilsson & Fridh (2009) 

För betonger som innehåller flygaska blir karbonatiseringsdjupet och hastigheten högre men 

mängden koldioxid som tas upp blir mindre eftersom det finns en mindre andel CaO vilken 

kan reagera. 

2.3.3 Omgivningens påverkan 
Vilket nämnts tidigare, påverkar omgivningen karbonatiseringshastigheten, men den 

influenserar även karbonatiseringsgraden. Generellt karbonatiserar ca 75-85 % (Andersson, 

m.fl, 2013) av all kalciumoxid i den karbonatiserade zonen men inomhus är 

karbonatiseringsgraden 30-50 % (Fridh & Lagerblad, 2013) 

2.3.4 Krossad betong 
När betongstrukturen har gjort sitt och konstruktionen ska rivas blir det allt vanligare att 

krossa och återanvända de krossade betongmassor i strukturer med mindre krav på 

hållfastheten som t.ex. vägöverbyggnader. Den krossade betongens upptag av koldioxid är 

effektivare, d.v.s. större del av betongen karbonatiseras eftersom stenarna är mycket mindre, 

d.v.s. den specifika ytan är större (Collins, 2010). En del nyare forskning visar att under 

betongens livslängd, där man räknar in andra användningen, kan betongen ta upp mer 

koldioxid när den är krossad innan andra användningen om det krossade materialet exponeras 

mot luft tillräckligt länge. När detta har tagits i åtanke vid betongers livscykelanalys (LCA) 

har betongens totala koldioxidavtryck minskat. 
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2.3.5 K- värden och korrektionsfaktorer 
Tabellen 2-3 visar karbonatiseringskonstant och karbonatiseringsgrad för olika betonger. Data 

är tagna från supplementerande material av Andersson m.fl. (2013). Värdena används i 

ekvationerna för karbonatiseringsdjup och upptag utav koldioxid.   

Tabell 2-3 Tabell S1 från Andersson m.fl. (2013). 

Tabell S1-För modellen baserad på fältmätningar. Tabellen visar k-värden, vilka multiplicerade med 

år
1/2

 ger karbonatiseringsdjupet i mm. Hållfastheten är erhållen från torra kuber. Eftersom data 

samlades in under 1980-talet har värdena ökats med 10 % för att kompensera för ökningen i halten av 

CO2 i luften från 1980 (338 ppm) till 2011 (393 ppm). Från NOAA Earth System Research Laboratory, 

Mauna Loa Observatory Hawaii. 

Hållfasthetsklass 

(torr kub)  

Karbonatiseringsgrad  < 20 MPa  20 till 25 

MPa  

30 till 45 

MPa  

> 45 MPa  

Motsvarande vct >0,91  0,91 till 0,76  0,66 till 0,49  < 0,49  

Innomhus  

Inomhus utan 

ytbehandling  
0,50 16,5 9,9 6,6 3,8 

Inomhus målad 
a
  0,50 11,6 6,9 4,6 2,7 

Inomhus, annan 

ytbehandling 
a
  

0,50 11,6 6,9 4,6 2,7 

Utomhus 

Exponerad för 

regn (målad) 
b
  

0,75 5,0 2,4 1,4 1,0 

Exponerad för 

regn (omålad)  
0,75 5,5 2,7 1,6 1,1 

Skyddad från 

regn (målad) 
b 

 
0,75 9,9 5,9 4,0 2,5 

Skyddad från 

regn (omålad)  
0,75 11 6,6 4,4 2,7 

a 70 % av värdet för utan ytbehandling; b 90 % av värdet för utan ytbehandling 

 

Vid tillsats utav tillsatsmedel ökar karbonatiseringshastigheten eftersom mängden CaO halten 

i betongen minskar. De korrektionsfaktorerna i tabell 2-4 multipliceras med de k-värdena i 

tabell 2-3 för att få fram en någorlunda verklig karbonatiseringshastighet. Detta område är 

något som fortfarande undersökt så värdena i tabell 2-4 är inte definitiva.  

Tabell 2-4 Tillsatsmedels korrektionsfaktor baserat på hållfasthetsklasser. % i vikt av 

tillsatsmedel. (från: (Lagerblad, 2005)) 

Mängd i 

vikt% 

< 10 10-20 20-30 30-40 40-60 60-80 

Kalksten  1,05 1,10    

Kiselstoft 1,05 1,10     

Flygaska  1,05  1,10   

GBFS 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 
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2.4 Accelererade försök 
Accelererade koldioxidförsök betyder i princip att försök sker i kontrollerade former med 

högre halt koldioxid än vad som finns i normal luft, dvs högre än ca 300-400 ppm eller 0,03-

0,04 %. Karbonatiseringsdjupet och -konstanten ökar vid ökande halt koldioxid för alla typer 

av betong vilket har visats i alla rapporter vilka undersöker det, några exempel är Dunster 

(2000), Chi m.fl. (2002) och Cui m.fl. (2015).  

En undersökning gjort av BRE (brittisk vetenskapscenter) i 2000 (Dunster, 2000) där olika 

betonger testades i olika koldioxidhalter: 1, 4 och 10 % efter att ha varit utsatta för 

koldioxiden i 28 dagar. Enligt rapporten blev karbonatiseringsdjupet för 4 % mycket större än 

för 1 % men skillnaden mellan 4 och 10 % var väldigt liten förutom för betonger med stor 

andel tillsatsmaterial. Vid en vidare undersökning som de gjorde med olika betonger 

jämfördes accelererade tester med 4 % CO2 halt i 28 dagar med naturlig karbonatisering vid 

1,2, och 4 år i inomhusmiljö. För det experimentet säger författaren att den accelererade 

karbonatiseringsdjupet motsvarde 4 års naturlig karbonatisering i inomhusmiljö. Det är viktigt 

att påpeka att bara karbonatiseringsdjupet undersöktes. Karbonatiseringsgraden, eller 

förekomst av de olika faserna av kalciumkarbonat nämndes/undersöktes inte.  

Cui m.fl. (2015) undersökte påverkan av karbonatisering för olika koldioxidhalter som 

varierade från 2 till 100 %. Förutom att karbonatiseringsdjupen vid samma tidpunkt ökade 

med högre halter koldioxid visade försöken också att skillnaden mellan olika halterna var stor 

mellan låga halter koldioxid (2-20) men liten mellan höga halter koldioxid (50-100).  Med 

andra ord var det en stor skillnad i karbonatiseringsdjup mellan betonger utsatta för 2 % och 

20 % koldioxid men en liten skillnad i karbonatiseringsdjup för betonger utsatta för 50 % och 

100 % koldioxid. Anledningen är enligt författarna att vid höga koncentrationer blir betongen 

väldigt tät vilket reducerar diffusionen.  

Burden (2006) utförde jämförande tester utav naturlig och accelererad karbonatisering av 

betonger med hög halt flygaska för samma temperatur- och fuktighetsförhållanden. Betongen 

i de accelererade testerna var i 90 dagar utsatta för 1 % CO2 och de naturliga testerna hade en 

exponeringstid på 1 år. Det var en bra korrelation mellan accelererad och naturlig 

karbonatiseringskonstant vilket indikerade att accelererade karbonatiseringsförsök är en 

effektiv metod. Dock utfördes ingen analys på koldioxidupptaget utan endast 

karbonatiseringsdjupet.  

Vid höga CO2 gas halter, som i många accelererade försök, kommer försöken att leda till 

missgivande resultat eftersom porositetseffekten blir annorlunda, d.v.s. diffusionshastigheten 

av karbonatjonerna kommer att vara högre och utfällningen kommer inte att ske på samma 

plats som i vid normala halter (Lagerblad, 2013).  

Vid tester med höga halter av koldioxid blir resultaten annorlunda eller onaturliga vid 

jämförelse med naturliga halter, många anser att det inte går att tillämpa resultat från 

accederade försök på naturlig karbonatisering (Utgenannt, 2004). Vid vilken nivå på 

koldioxidhalt som fortfarande går att göra jämförelser är forskare inte helt överens om. Det 

har varit tal om att ca 3-4 % är gränsen för vad som ska kunna vara jämförbart men även 

högre halter som t.ex. 10 % har nämnts. 
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I standarden ISO 1920-12:2015 vilket handlar om testning av betong, bestämning av betongs 

motstånd av karbonatisering med accelererad karbonatisering är den rekommenderade 

koldioxidhalten är 3%. Poängen med den standarden är att kunna jämföra olika typer av 

betonger i samma hållfasthetsklass. 
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 Metod 3
Metoden som beskrivs i detta avsnitt är generell, vissa saker varierade eftersom olika problem 

upptäcktes efter hand och justerades därefter efter första provtagningen.  

3.1 Provkroppar 
Tre olika betonger göts, vilka skulle utgöra underlag för att undersöka effekten utav mängden 

inblandad flygaska hade på karbonatisering. För att undersöka hur lång tid i boxen motsvarar 

verkligheten borrades bitar från en existerande struktur ut där betongen hade karbonatiserats 

naturligt under ett flertal år. 

3.1.1 Gjutna prover 
Tre sorters satser av betong blandades och göts den 11 februari 2016.  

1. Anläggningscement (CEM I 42,5 N), AC 

2. Bascement (CEM II 52,2 N), BC 

3. Bascement (CEM II 52,2 N) + Flygaska, FA 

Recepten, se tabell 3-1, konstruerades för 30 liter betong och den använda ballasten bestod 

utav naturgrus. Allt utav blandningarna användes dock ej. Vid tidpunkten av blandningarna 

var grusets fuktkvot 1,02 %. De designade värdena finns i tabell 3-1 tillsammans med verkligt 

använda värden inom parantes. Luftporshalten togs på sats C, vilket var ca 2 %, d.v.s. 

normalt, värdet har antagits instämma på de två övriga blandningarna också.  

Tabell 3-1 Recept för de tre olika betongerna 

 ρ AC (0,03 m
3
) BC (0,03 m

3
) FA (0,03 

m
3
) 

 (kg/m
3
) (kg) (kg) (kg) 

Anläggningscement (CEM I 42,5 

N) 

3125 10,2   

Bascement (CEM II 52,5 N) 3000  9,792 9,617 

Flygaska 2190   0,858 

0-8 mm 2650 33,9 (34,25) 34,5 (34,85) 34,5 (34,85) 

8-16 mm 2650 19,5 19,5 19,5 

Vatten  1000 6,018 (5,672) 5,777 (5,425) 5,777(5,425) 

     

 Enhet    

Flygaskehalt %  ≈ 15 ≈ 30 

vct/vbt  ≈ 0,59 ≈ 0,59 ≈ 0,58 

Sättningsmått mm 115 145 93 

Klassificering  S3-

Lättflytande 

S3-

Lättflytande 

S2-Trög 
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𝑣𝑐𝑡 =
𝑚𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛

𝑚𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡
 

 

𝑣𝑏𝑡 =
𝑚𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛

𝑚𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 + 𝑘𝑝 ∗ 𝑚𝑓𝑙𝑦𝑔𝑎𝑠𝑘𝑎
 

 

𝑘𝑝 har antagits vara 0,4 i detta fall enligt SS-EN 206:201 

 

 

 

Figur 3-1 Sättmått 

 

             Figur 3-2 Gjutna prover (Bascement) 



19 

 

Per sats betong gjordes följande gjutningar: 

 2 st 150 mm
 
kuber för att delas och utsättas för karbonatisering 

 3 st 100 mm kuber för 28 dygns hållfasthet 

 3 st 100 mm kuber för 91 dygns hållfasthet 

 1 st extra 100 mm kub som ej användes 

Proverna avformades efter ett dygn och sattes in i RF 100 % och 20C rum i en vecka. Därefter 

placerades proverna i ett klimat rum med RF 50 % och 20C  för konditionering, för att snabbare 

uppnå 65 % RF i betongen. Varje 150 mm kub delades efter 10 dagar upp i sex bitar, (ca 5  7,5  

150 cm) för snabbare konditionering, se figur 3-3. Fem utav av dessa tolv delades vid ett senare 

tillfälle upp i tre bitar vardera (till ca 5  5  7,5 cm) varav fyra användas i de accelererade 

försöken. Eftersom bitarna sågas blir de verkliga dimensionerna lite mindre vilket noggrant 

noterades. Anledning till mindre dimensioner är att vid sågning tas några millimeter bort utav 

sågklingan.  

 

 

Figur 3-3 Uppsågade bitar. AC- Anläggningscement, BC- Bascement, FA- Bascementet med 

extra flygaska 

Vid 70 dygns ålder flyttades proverna till ett 65 % RF och 20C rum för att stabiliseras innan 

placering i koldioxidboxen. Bitarna vägdes i jämna intervall för att hålla koll på viktförändringarna, 

vilket användes för att kontrollera när provernas vikt stabiliserats och därmed uppnått jämvikt.  

3.1.2 Referensprov 
Ett referensprov borrades ut ur en gångtunnel gjord av betongplattor. Enligt uppgifter ska 

konstruktionen vara byggd år 1963, d.v.s. ca 53 år gammal. Andra uppgifter som t.ex. 

skyddsmetoder är okända men vid uttagstillfället kunde inga noteras. Skador på flera ställen i 

gångtunneln kunde observeras, speciellt i taket. T.ex. kunde korroderade armeringsstänger noteras på 

flera ställen i taket.  De borrkärnor som togs var tagna ifrån väggen ca 1-1.5 meter ifrån marken, 

högra sidan på figur 3-4.     
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Figur 3-4 Gångtullen från vilket referensprov borrats ut ur 

Täckskiktsmätare användes för att lokalisera armeringen och därmed bestämma områden utan 

armering vilka passade för provtagningen. Plattorna var dock kraftigt armerade vilket försvårade 

processen. Plattorna antas vara pre-fabrikat eftersom tunneln består utav betongelement.  

 

Figur 3-5 Borrutrustning för ptovtagning 
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Figur 3-6 Utborrade betongkärnan 

Det extraherade provet var ca 14,5 cm långt med en diameter på ca 5 cm. Eftersom borren gick helt 

igenom betongplattan antas den ena änden (toppen i figur 3-6) ha varit i kontakt med jord eller annat 

fyllningsmaterial och den andra ändan (botten i figur 3-6) varit i kontakt med luft och skyddad från 

regn inne i gångtunneln.   

I figur 3-6 syns det att ändarna har en annan färg än mitten utav provet, detta var ännu klarare i 

verkligheten. Detta färgskifte antas bero på fukt och inte karbonatisering eller olika betonger, vilket 

var första tanken, eftersom karbonatiseringsdjupen ej stämde överens med färgskiftena samt att efter 

längre uttorkning var färgen av provet konstant gråare.  
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Figur 3-7 Hålet från den utborrade kärnad med fenolftalein sprejad 

En initial mätning av karbonatiseringsdjupet utfördes vid mynningen utav hålet genom att hacka av 

en bit vid utmynningen och spreja med fenolftalein tills karbonatiseringsfronten kunde utskiljas. I 

fältet bestämdes karbonatiseringsdjupet till 18 mm, vilket är lite högre än medelvärdet för senare 

utfört mätningar på spräckt prov.  

 

Figur 3-8 En halva av sprucket referensprov sprejat med fenolftalein, som sedan maldes ner 

och analyserades med TGA, d = 5,3 mm 

Två kärnor borrades ut vid ett senare tillfälle vilka användes till tryckhållfasthetsprovning och 

vattenabsorptionsprovtagning. Dessa hade samma höjd men diametern var 7,3 cm. Ändarna 

undersöktes för karbonatiseringsdjup för att få representativa värden för väggen. Den bit som 

användes till absorptionsprover borrades ut ca 30 cm över den första biten. Den tredje och sista biten 

som användes till tryckhållfastheten borrades ut ca 20 cm över den andra och ca 50 cm över den 

förstas position. 
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3.2 Tryckhållfasthet 
Vid 28 dygn tryckhållfasthetsprovades tre stycken 100 mm kuber för varje betongsort utav de gjutna 

kuberna. En hållfasthetsprovning vid 91 dygn utfördes också eftersom betonger som innehåller 

flygaska generellt har lägre 28 dagarshållfasthet men högre hållfasthet senare eftersom det tar längre 

tid för betongen att nå styrka p.g.a. effekterna utav flygaskan. Provtagningen utfördes enligt 

standarden SS-EN 12390–3:2009, dock ej med hänsyn till konditioneringen.  

 

Figur 3-9 Tryckhållfasthets provtagning vid 28 dygn, denna bild flygaska före provning 

Provningen utav referensprovet skedde också enligt standarden SS-EN 12390–3:2009 men då för 

utborrade cylindrar.  
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3.3 Accelererade försök  
En egentillverkad låda, eller acceleratorn, hade tidigare konstruerats och tillvekats av CBI för försök 

med hög halt koldioxid belägen i en separat bod på CBI:s bakgård. Lådan innehåll ett kar med 

vattenmättad saltlösning utav natrumnitrit för att reglera relativa fuktigheten, fukt- och 

temperaturmätare, koldioxidmätare samt en fläkt för cirkulation utav luft.  

Betongproverna delades upp i ca 557,5 cm bitar vilka sattes ner i lådan. Proverna tejpas innan 

nedsättning med bitumentejp på alla sidor förutom en för att säkerställa att upptaget utav koldioxid 

var endimensionellt.  

 

 

Figur 3-10 Enkel schematisk bild över accelerationslådan, sett från sidan 
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Figur 3-11 Enkel schematisk bild över accelerationslådan, sett från ovan 

Temperatur och relativ fuktighet skulle hållas konstant vid ca 20C   2C samt 66 %  2 % i boxen 

och koldioxidhalten skulle ligga på 5 %  0.1 % förutom vid uthämtning av proverna eftersom boxen 

var tvungen att konditioneras och få en lägre koldioxidhalt p.g.a. säkerhetsskäl (för att hanteraren 

utav proverna inte skulle får koldioxidförgiftning). Relativa fukthalten var konstant men ej 

temperaturen, se 3.8.3. Värdena kontrollerades två gånger per dag, förutom under lör- och söndagar, 

en under förmiddagen och en under eftermiddagen. CO2-nivån och temperaturen i boden 

kontrollerades också, koldioxidhalten p.g.a. säkerhetsskäl för att säkerställa att värdet inte var för 

högt före instigning i boden, detta användes också för att eventuellt se läckage. Larm finns vilket 

skulle gå av vid för höga halter i boxen och i rummet samt ett larm vid för låg halt i boxen för att 

signalera ett behov av utbyte utav koldioxidflaskan. Inget utav larmen utlöstes under försöket.  

Koldioxidflaskan innehåll 100 % koldioxid och vid för låg halt i boxen öppnades ventilen i 1 sekund 

för insläpp. Avläsningen skedde var 10:e minut. Undantag för dessa tider var vid påsläpp utav 

koldioxid efter insättning och uthämtning utav prover, detta för att snabbare uppnå riktvärden. 

Vanligtvis byttes dessa två värden om (öppningstid: 10 sek, avläsning 1 min.)  
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Figur 3-12 Nedsatta prover i boxen före start av accelererat försök 

Uttag av provkroppar skedde efter 9 (3
2
), 16 (4

2
), 25 (5

2
) och 36 (6

2
) dygn. För varje betongsort togs 

tre provkroppar ut vid varje tillfälle. Två av dessa utfördes TGA-tester på och den sista används till 

vattenabsorptionsprovning. Anledningen till ”roten ur dagar”-förhållandet med uttagen är att 

karbonatiseringen traditionellt anses stå i relation till roten ur tiden. 

3.4 Bestämning av karbonatiseringsdjup 
Karbonatiseringsdjupet bestämdes enligt standard med fenolftalein som har ett omslag vid pH 8,3–

10.  

 

Figur 3-13 Avsågad betongbit vilket varit i acceleratorn, använd för mätning utav 

karbonatiseringsdjup. x:et var endast för att hålla koll på vilken sida det är på biten 
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3.4.1 Referensbetong 
Ändarna sågades bort från de utborrade cylindrarna. Den änden som var mot gångtunneln var ca 3 

cm tjock och den änden som var mot fyllningen var ca 1 cm tjock för det första referensprovet. De 

avsågade bitar som var i accelererade försöken var ca 5 cm höga.  Proverna spräcktes och sprejades 

med fenolftalein och karbonatiseringsdjupet mättes ut med ca 10 punkter på varje sida.  

De ändar vilka kom från de två andra cylindrarna hanterades på liknande sätt men med skillnad i 

höjderna. Medelvärdena räknades fram.  

3.4.2 Gjutna prover 
Karbonatiseringsdjupet bestäms genom att spreja fenolftalein på avsågade bitar. 

Karbonatiseringsdjupet mättes sedan enligt vad som beskrivet i standarden ISO 1920-12 (2015). 

Sidorna valdes att sågas bort tills att det kunde antas vara säkert att karbonatiseringsdjupet var 

konstant. Detta gjordes för att ha kontroll över storleken och proportionerna på bitarna. Medelvärde 

vid varje tillfälle räknades fram. Vissa av mätpunkterna kasserade av olika anledningar som t.ex. för 

stor osäkerhet med hänsyn till stenar eller ogiltiga med hänsyn till mätfel p.g.a. mänskliga faktorn, 

den sista gäller främst för prov vid 9 dagar vilket vid senare tillfällen justerades.  

3.5 TGA- Termogravimetrisk analys 
Efter uppmätning utav karbonatiseringsdjup skulle provernas upptag av koldioxid räknas fram med 

hjälp utav termogravimatrisk analys (TGA). Maskinen behövde ett prov på ca 1 gram med en 

partikeltorlek på max ca 1 mm. Provbitarna krossades först ned till minst 1 mm och fördelades ned 

till ett representativt prov på ca 1 gram.  

3.5.1 Krossning 
Efter att proverna varit inne en bestämd tid i accelerationsboxen togs de ut, tejpen sågades bort och 

fenolftalein sprejades för att visa karbonatiseringsdjupet. Bitarna sågades av ca dubbla avståndet som 

karbonatiseringsdjupet.  Dimensionerna mättes och vikt vägdes sedan noggrant upp. Bitarna 

krossades först med en käftkross, och där efter krossades/maldes ner med en spindelkross tills 

partiklarna var mindre än 1 mm. Vid de första testkörningarna siktades massorna tills spindelkrossen 

kunde ställdes in så att det krossade till ett dmax < 1 mm. Denna findelning krävs i TGA:n. Malningen 

i spindelkrosses skedde under syntetiskt luft genom att alla ändar förseglades och täcktes för och 

gasen strömmade in i tratten. Syntetisk luft är vanlig luft fast utan koldioxid.   
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Figur 3-14 Krossarna, t.v: käftkrossen, .h. spindelkrossen 

3.5.2 Fördelning och TGA 
Efter krossning och siktning fördelades proverna jämnt med hjälp av en apparat, se figur 3-12, vilket 

fördelade det krossade materialet jämnt i åtta stycken glasburkar. Processen upprepades tills det var 

provmängd på ca 1,0 – 1,2 g. Detta förseglades och gavs till TGA-testning som utfördes av behörig 

personal. TGA:n mäter kontinuerligt viktavgången under kontinuerligt ökad temperatur upp till ca 

900C i detta fall. Olika ämnen avgår vid olika temperaturer och man kan därför bestämma hur 

mycket karbonat som avgick genom viktavgången mellan olika temperaturer. Genom att undersöka 

derivatan bestämdes temperaturerna för intervallet av varje prov. Detta intervall varierade inom 

spannet 650-830C. Körningarna gick upp till ca 900C. Utförandet och beräkningar av TGA gjordes 

utav samma person. För diagrammen, se bilaga B. Ur mängden karbonat bestämdes 

koldioxidmängden. Eftersom prover är utspädda med andra ämnen vilka avgår inom samma intervall 

gick en okarbonatiserad bit igenom samma process för att minska de felfaktorer som orsakas av 

ballasten, cementet och annat som också avgår t.ex. flygaskan. Detta värde drogs bort från värdet 

utav de karbonatiserade bitarna för att endast få ut den mängd koldioxid som betongen tagit upp. 
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Figur 3-15 Fördelaren 

3.6 Bestämning av upptag av koldioxid 
Resultat i TGA gav en procentsats i hur mycket CO2 som betongen hade tagit upp. Detta värde 

subtraherades av värdet för okarbonatiserade betongen, vilket antagits varit nolläget och representera 

bakgrundsfel för bitar av samma sorts betong. Proceduren var samma för alla prover. De metodfel 

vilket eventuellt kunde ha gjort att karbonatiseringen ökat har därför antagits vara samma i 

okarbonatiserade prover som karbonatiserade prover.  

Beräkning av upptaget av koldioxid kan sammanfattas kort med följande formel: 

𝐶𝑂2 − 𝑢𝑝𝑝𝑡𝑎𝑔 =
1000

𝐴𝑢𝑝𝑝𝑡𝑎𝑔
∗ 𝑚𝑝𝑟𝑜𝑣 ∗

(𝑣𝑖𝑘𝑡%𝐶𝑂2𝑖
− 𝑣𝑖𝑘𝑡%𝐶𝑂2𝑂

)

100
 

Där  
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𝐶𝑂2 − 𝑢𝑝𝑝𝑡𝑎𝑔 är totala koldioxidupptaget [𝑘𝑔𝐶𝑂2
/𝑚𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛𝑔

2 ] 

𝐴𝑢𝑝𝑝𝑡𝑎𝑔 är arean där karbonatiseringen skett ifrån innan krossning [mm
2
] 

𝑚𝑝𝑟𝑜𝑣 är provets massa innan krossning [g] 

𝑣𝑖𝑘𝑡%𝐶𝑂2𝑖
 är koldioxidhalten för karbonatiserad bit från TGA:n  

[vikt-% som kommer från 
mg CO2

mg Betong
] 

𝑣𝑖𝑘𝑡%𝐶𝑂2𝑂
 är koldioxidhalten för okarbonatiserad betong från TGA:n  

                       [vikt-% som kommer från 
mg CO2

mg Betong
] 

 

3.7 Vattenabsorptionsprovning 
Enligt teorin blir betong lite tätare när den har karbonatiserats. För att se att detta stämmer även på 

projektets provkroppar utfördes absorptionsprovning på en karbonatiserad bit per tillfälle och betong. 

Detta test är en extra kontroll av att proverna har karbonatiserats och en kontroll mot teorin.  

Absorptionstester utfördes i likhet med standarden ASTM C1585 med vissa ändringar. Prover som 

hade befunnit sig i koldioxidboxen blev efter uttag insatta i en 40C ugn i ca 2-3 veckor. I detta 

skede var viktminskningen stabil, men ej vikten. P.g.a. av tidsbrist stannade proverna endast denna 

korta tid. Eftersom bitarna redan var förseglade togs bara botten bort innan försöken, på grund av 

detta var höjden ca 7,5 cm och arean för adsorption ca 5·5 cm.  

Aborptionsprovtagning fungerar kortfattat så att provkropparna placeras med en fri yta mot vatten så 

att vätskan absorberas. Provkropparna mäts vid olika intervall för att konstruera en kurva. Därifrån 

erhålls initial- och sekundär sorptionskoefficient för de första 6 timmarna (initial) och efter 1 till 7 

dygn (sekundär). Bara den kapillära, d.v.s. initiala, redovisas eftersom den har störst koppling till 

tätheten hos betong.  

3.8 Felkällor 
De felkällor som eventuellt kan ha uppstått under krossning och fördelning beskrivs i detta avsnitt. 

Längre ner diskuteras hur de kan ha påverkat och åtgärder som har utförts för att mininera deras 

effekt. Dessa felkällor baseras på tester som gjordes med okarbonatiserad betong före körning av de 

accelererade. Hantering av de accelererade provkropparna ändrades delvis till följd av dessa fynd. 

En del potentiella felkällor upptäcktes efter hand och några bestämdes att undersökas och hanteras. 

Ett generellt stort problem är den exakta storleken och orsak på varje enskild felkälla inte blev 

utredd, detta för att det skulle göra projektet för stort. Därför utfördes endast enkla och enskilda 

försök för att undersöka vilka delar som eventuellt skulle ha störst påverkan.  

3.8.1 Allmänt 
Det främsta problemet är att undvika karbonatisering utav betongproverna när bitarna inte är i 

accelerationsboxen. Därför begränsades provernas vistelse i vanlig luft så mycket som möjligt. Efter 

att bitarna tagits ur boxen placerades de i förseglade plastpåsar där så mycket som möjligt av luften 
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pressats ut. Tiden mellan uttag, krossning och främst TGA:n strävades efter att minimeras. Den tid 

det tog att krossade och fördelade pulvret spenderade i luft fram tills provning av TGA minimerades. 

Med detta menas att t.ex., om proverna togs ut på fredag och TGA skulle köras på torsdagen 

avvaktades det med krossning till på onsdagen. Orsaken är att finkrossat material tar upp koldioxid 

mycket snabbare än större och hela material.  

3.8.2 Konditionering 
Under den perioden bitarna konditionerades i både 50 % och 65 % RF rummen var de utsatta för luft 

och därmed möjlig karbonatisering. Dock är det lägre CO2 i rummen än i vanlig luft eftersom det 

finns väldigt mycket betongbitar i rummet att effekten minimeras på varje enskild bit. Fenolftalein 

sprejades på överblivna prover samma dag som bitarna skulle in i accelerationsboxen.  Dessa tester 

visade ingen tydlig karbonatisering förutom lite i den ojämna gjutytan från toppen av kuben. 

Eftersom denna typ utav bit ej fanns med i de prover vilka användes har det initiala 

karbonatiseringsdjupet antagits varit obefintligt.   

3.8.3 I acceleratorn 
Från början var det tänkt att ha konstant temperatur och RF i boxen med bara mindre variationer. 

Detta visade sig vara lite svårare, speciellt temperaturen. RF var nästan konstant med en variation på 

 1 % - enheter. Den största skillnaden var i ca 3-4 dagar när saltet hade löst upp och därför inte 

längre var effektivt. Under den perioden var den maximala RF halten +3 % -enheter. Temperaturen 

var dock ett större problem, men jämfört med RF anses karbonatiseringen inte lika känslig för 

temperaturskillnader som skillnader i RF. Orsaken till temperaturskillnaden var främst 

temperaturförhållandet i boden och utomhus. Boden är försedd med ett element vilket gör att så 

länge temperaturen utomhus var lägre än behovet i boxen kunde bodens och lådans temperaturer 

regleras med elementet. När temperaturerna utomhus och främst i boden gick över önskade värden 

steg även temperaturen i lådan till temperaturer över önskat intervall. Detta berodde främst på att 

vädret ute var väldigt soligt och flera varma dygn i rad vilket gjorde att i kombination med att inget 

kylningssystem fanns att temperaturerna steg över önskade värden. Vid ett fåtal tillfällen tilläts 

mätningarna gå över 24 timmar, varav en gång under ett varmt dygn och under ett dygn när det 

började regna och temperaturerna sjönk, se figur 3-13 och 3-14. Under den varmaste plottade tiden 

såg temperaturkurvan ut som en sinuskurva, amplituderna samt medelvärdet var periodvis högre än 

vad som var önskvärt. Även om temperaturerna gick upp och ner så var RF nästan konstant. Det 

fanns inget kylningssystem i boden och inga bra temporära lösningar eller utrustning kunde framtas. 

Detta problem måste lösas om försök önskas ske under de varmare månaderna.   
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Figur 3-16 Kontinuerlig mätning utav RH 

och temperatur i boxen under ett varmt 

dygn 

 

 

Figur 3-17 Kontinuerlig mätning utav RH 

och temperatur i lådan i mer än ett dygn 

när det började regna 

3.8.4 Mätning av karbonatiseringsdjup 
Vid mätning av karbonatiseringsdjup hade bitarnas skydd från bitumentejpen sågats bort, ytan var 

därmed fri och ytkarbonatisering var därmed möjligt men eftersom de var i plastpåsar före och efter 

mätningar. Mätningarna utfördes under ca 10-15 min per bit vilket kan ha orsakat ytkarbonatisering, 

vilken antas vara minimal jämfört med karbonatisering i boxen. Ett större problem var att tejpen inte 

verkade vara så pass effektiv som det förväntades, se figur 3-15. Det kunde ses att koldioxid gått in 

delvis från sidor dock ej lika mycket som från oskyddade ytan. Detta fixades genom att större bitar 

från sidorna sågades bort.  
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Figur 3-18 Karbonatiserad bit med liten inträngning utmed sidorna 

 

3.8.5 Krossning 
Detta steg i processen har antagits vara en av de större påverkningsfaktorer och eventuella felkällor 

under hanteringen. Främsta orsaken är att det är här som betongen går från vara en hel bit till ett 

pulver med en dmax < 1 mm. När betongens specifika yta blir allt mindre sker karbonatiseringen 

mycket fortare. Eftersom det tar flera minuter för allt att bli krossat utsätts partiklarna för en hel del 

luft. Kombinerat med att spindelkrossen även har ett stort luftsug som uppstår under krossningen.  

Bitarna spenderade mindre än ca 1-2 min i käftkrossen vilket bara delar upp betongbiten i mindre 

bitar och ansågs därför inte vara ett speciellt stort problem i karbonatiseringssynpunkt jämfört med 

spindelkrossen. 

Lösningen på detta problem var att försegla utmynningarna så gott det går, täcka över insläppet för 

att minska insuget av vanlig luft och använda syntetisk luft som flödade in i och genom 

spindelkrossen.  Se figur 3-16. 
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Figur 3-19 Enkel schematisk bild över förseglingen av spindelkrossen 

3.8.6 Fördelning 
Under processen för fördelingen i snurran, vilket gick i 2 eller 3 omgångar, var det finkrossade 

materialet utsatt för luft dels från övre skicket utav tratten men främst under tiden i den vibrerande 

rännan. Både rännan och tratten täcktes över under användning för att minimera tillgången till luft. 

Hur effektivt detta var på minskning av karbonatisering eller om det påverkade över huvud taget är 

okänt. Och detta hann p.g.a. begränsningarna inte undersökas fullt ut. 

3.8.7 Tidiga tester utav förfarandet 

För att kontrollera om en del av processen hade en större påverkan än de andra gjordes några 

testkörningar på okarbonatiserade betongbitar som fick gå igenom de olika processerna för att 

försöka undersöka olika metoders påverkan. Allt följande skedde under förhållanden där exponering 

av luft inte förhindrats. 

1. Två bitar som gått igenom hela processen, dvs spindelkross och fördelaren samt siktning 

innan TGA:n  

2. Två bitar som bara gick genom spindelkrossen och sedan togs ett prov ur och testades i 

TGA:n efter 2 dygn 

3. En bit som gått igenom spindelkrossen och sedan ett provmängd tagits ur direkt efter 

spindelkrossen vilket sedan gått direkt till TGA:n. (väntetid ca 30 min) 

4. En bit gick genom både krossen och fördelaren, dock under mycket kortare tid i varje än i fall 

nr 1.  
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Alla av dessa hade väldigt lika halt av karbonat vilket kan anses vara inom statistisk avvikelse. 

Någon klar påverkan från hantering efter spindelkrossen är därför svårt att säga. Det har därför 

antagits att t.ex. att påverkan från fördelningen i jämförelse till spindelskrossen då skillnaden mellan 

värdena borde ha större om fördelaren påverkat mycket. Att avvakta några dagar med TGA:n hade 

inte stor påverkan så länge provet var förseglat.  
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 Resultat  4

4.1 Tryckhållfasthet 
Provtagningarna av tryckhållfastheten utfördes enligt SS-EN 12390-3 för 100 mm kuber där 

medelvärdet bestämdes. Omräkning till 150 kuber och den karakteristiska kubhållfastheten 

bestämdes enligt SS-137207:2005 och SS-EN 206:2013 där även indelningen av 

hållfasthetsklasserna finns.  Resultaten för 28 dygn kan ses i tabell 4-1. Betonger med högre innehåll 

av flygaska tar längre tid att komma upp i styrka, därför har även de provtagningar vilka utfördes vid 

91 dygn tagits med för jämförelse. Dessa kan ses i tabell 4-2. 

Tabell 4-1 Resultat av tryckhållfasthet 28 dygn 

Cementtyp fcm, kub (100) fck,kub(150) Hållfasthetsklass 

Enhet (MPa) (MPa)  

AC 35,9 30,2 C25/30 

BC 40,0 34,1 C25/30 

FA 37,6 31,8 C25/30 

 

Tabell 4-2 Tryckhållfasthet 91 dygn 

Cementtyp fcm, kub (100) 

Enhet (MPa) 

AC 39,9 

BC 43,0 

FA 43,7 

 

Det kan ses att speciellt de prover med extra flygaska ökar sin hållfasthet och blir starkare än betong 

med anläggningscement och bascement vid längre härdningstid.  

Tryckhållfastheten på den utborrade kärnan (cylinder) från provtagningen i fält var 58,4 MPa vilket 

gör att referensen består utav en betong med högre tryckhållfasthet än de gjutna proverna.  
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4.2 Karbonatiseringsdjup 

4.2.1 Naturlig karbonatisering utav referens 

För att undersöka det naturliga karbonatiseringsdjupet som uppkommit efter 53 år i tunneln 

genomfördes provning på ändarna utav utborrade prov enligt nedan: 

Bit 1- första utborrade provet, d = 5 cm, resten till accelererade försök 

Bit 2- andra utborrade provet, d = 7,3 cm, resten till absorption  

Bit 3- tredje utborrade provet, d = 7,3 cm, resten till tryckhållfasthet 

Tabell 4-3 Naturlig karbonatisering av referensprovet. 

Bit Position 

(Höjd över marken) 

Karb. djup (d) 

[mm] 

Ålder (t) 

[år] 

k-värde (d/t
2
) 

[mm/år
2
] 

Klassificering enl. Anderssons 

tabell (Andersson, et al., 2013) 

1 
Mot tunneln 

(ca 1 meter) 

15,5 53 2,13 För utomhus, skyddad från regn: 

k=2,7 för >45 MPa 

2 
Mot tunneln 

(ca 1,3 meter) 

18,6 53 2,55 För utomhus, skyddad från regn: 

k=2,7 för >45 MPa 

3 
Mot tunneln 

(ca 1,5 meter) 

25 53 3,42 För utomhus, skyddad från regn: 

k=2,7 för >45 MPa 

 

Ur tabell 4-3 kan det visas att med ökad höjd över marken blir karbonatiseringsdjupet och 

karbonatiseringskonstanten högre. Det är naturligt och relaterat till fuktnivån i betongen. Skillnaden i 

karbonatiseringsdjup utav de ändar som var mot jorden var ca 1-2 mm på alla tre.  

Karbonatiseringskonstanterna stämmer bra överens med konstanter från Andersson, et al.(2013). 

 

 

Figur 4-1 Avsågad och spräckt prov med änden mot jorden sprejad med fenolftalein 
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4.2.2 Accelererade försök 
Medelvärdet för karbonatiseringsdjupen ökade med tiden och med ökad inblandning av flygaska. 

Detta kan ses i tabell 4-4 samt figur 4-2.  

Tabell 4-4 Medelvärde för karbonatiseringsdjup av accelererade försök 

Dagar 9 dagar 16 dagar 25 dagar 36 dagar 

Enhet [mm] [mm] [mm] [mm] 

AC 7,5 9,4 11,0 12,0 

BC 7,5 9,7 10,9 13,0 

FA 7,9 11,4 13,0 15,6 

Referens  0-0,2  1,2 

 

Karbonatiseringsdjupet för det accelererade proveret av referensen var nästan obefintlig vid 16 

dagar. Endast några enstaka mätpunkter (1 av 10) på ca 1 mm kunde mätas ut. En anledning till detta 

kan vara den starka och täta betongen. Att det tar längre tid för pH att sjunka så pass mycket för att 

generera ett omslag. Vid 36 dygn var karbonatiseringsdjupet nästan konstant 1-1,5 mm.  

 

Figur 4-2 Karbonatiseringsdjup utav gjutna prover 

Om kurvorna för de gjutna proverna anpassas till en konstant gånger roten ur tiden, för djupet, d.v.s. 

𝑑 = 𝑘√𝑡 blev det en bra approximation för alla tre betonger. Erhållna konstanter kan ses i tabell 4-5, 

vilket visar att med ökad inblandning utav flygaska gör att karbonatiseringskonstanten blir högre. 

Det stämmer överens med befintlig teori om påverkan utav flygaska, se avsnitt 2.2.5 och tabell 2-4.  

Tabell 4-5 Karbonatiseringskonstanter för accelererade försök av gjutna prover 

 AC BC FA 

k 2,17 2,25 2,67 
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4.3 TGA 
I kurvan för derivatan över viktminskningen kan en klar ökning av karbonat ses med tiden som 

provkroppen varit utsatt för koldioxid. Ett exempel på kurvorna kan ses i figur 4-3 där kurvor för 

bascement redovisas. Det övre diagrammet visar provvikten i relation till temperaturen. Det undre 

diagrammet visar derivatan av vikten med avseende på temperaturen. Den sista puckeln i 

diagrammet, efter ca 630C är det intervall där karbonat har avgått och det område beräkningarna har 

utförts på. Det kan ses i figuren att med längre exponeringstid av koldioxid har den sista puckeln 

ökat i storlek, vilket indikerar ökat innehåll av karbonat. De kraftiga topparna för  prov efter 16 dagar 

exponering utav hög koldioxid har antagits bero på större korn avgått momentant och inte något 

specifikt ämne. Fler diagram för de olika proverna kan ses i bilaga B. Analys av ett okarbonatiserat 

prov utfördes bara en gång vid ett 16 dygns prov per cementsort. Dessa värden har antagits vara 

konstanata för alla värden av samma sorts betong. Även om det kan ses att ingen karbonatisering har 

skett under det uträknade intervallet för okarbonatiserad betong har det ände avgått en andel massa 

från främst cementet och en väldigt liten del av ballasten eftersom prov utav endast ballast gav 

nästan ingen viktminskning alls vid TGA testning, se figur B-3 i bilaga B. I bascementet finns en 

liten andel kalksten inblandat i cementet som ökar innehållet utav karbonat i analysen. Det är en av 

anledningarna till varför värden för okarbonatiserad betong tas bort från de olika mätvärdena för 

tidpunkterna. Det är för att det främst ska vara upptaget utav koldioxid som räknas fram.   

 

 

Figur 4-3 TGA-kurvor för en del av några bitar för bascement vid olika tidpunkter.  

Svart: okarbonatiserad, röd: 9 dagar, blå: 16 dagar, grön: 26 dagar och lila: 36 dagar 
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Ur den sista puckeln som består utav karbonat har upptaget av koldioxid erhållits. De procentvärden 

av koldioxid vilka erhållits för de olika bitarna kan ses i tabell 4-5. En generell ökning kan ses vid 

ökning utav bildning av karbonat och därmed upptag av koldioxid. En klar skillnad i tabell 4-5 för 

samma sorts betong vid samma tidpunkt kan observerats.   

Tabell 4-5 Procentsatser från TGA-resultat. Andelen koldioxid i testat prov efter olika 

exponeringstider 

 Dagar AC BC FA 

Enhet [%] 

Okarbonatiserad 0,674 0,561 0,722 

16 1,917 1,764 1,639 1,441 1,314 1,505 

25 2,031 1,833 1,763 1,816 1,745 1,970 

36 2,103 1,959 2,045 2,095 1,975 1,955 

 

Koldioxidupptaget i betong med bascementet var högre än för anläggningscementet och flygaskan, 

vilket inte stämmer in på befintlig teori, se avsnitt 2.2.5 och tabell 2-4. En anledning till detta kan 

vara skillnaderna i okarbonatiserade värden, hur representativa värdena är för okarbonatiserad är svår 

att säga från enstaka tester. Eftersom de prover som behandlades vid tidpunkten 9 dagar behandlades 

felaktigt efter krossning presenteras förkastas deras resultat p.g.a. för stor osäkerhet. Detta justerades 

för efterliggande provtagningar.  Dock hade de liknande ordning som resterande punkter med 

bascement högst och flygaska lägst. De kunde dock ha gett en felaktiv bild utav förloppet. Figur 4-4 

visar upptaget av koldioxid som en funktion utav tiden. En generell trend att upptaget ökar med tiden 

kan observeras.  

 

Figur 4-4 Upptag av koldioxid som funktion utav tid 
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En anpassning för en konstant i förhållande till roten ur tiden liknande den formeln för 

karbonatiseringsdjupet gav dålig anpassning om den skulle gå genom nollan. Räta linjer som ej gick 

igenom nollan och andragradskurvor gav mycket bättre anpassning för medelvärdena.  

I figurerna 4-4, 4-5 och 4-6 presenteras de enskilda mätvärdena av koldioxidupptag för varje enskild 

betong.  I alla punkter för FA men även enstaka punkter för AC och BC, kan en klar skillnad inom 

ett tillfälle observeras.  

 

Figur 4-5 Upptag för AC- enskilda mätvärden 

 

Figur 4-6 Upptag för BC- enskilda mätvärden 

 

 

Figur 4-7 Upptag för FA- enskilda mätvärden 
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Den gamla betongen gick igenom samma beräkningar om de gjutna och resultatet för de 

prover som var i acceleratorn kan ses i figur 4-7.  Upptaget är lågt men en klar ökning med 

tiden. Betongen som hade karbonatiserat naturligt hade ett upptag på 2,343 kg CO2/m
2 

betong 

efter 53 år. En enkel beräkning av hur lång tid det skulle ta för betongen att få samma upptag 

som det naturliga hade efter 53 år har genomförts. Med en konstant på 0,0679 kg CO2/m
2 

betong /dagar för de accelererade proverna skulle ett upptag på samma värde som den 

naturligt karbonatiserade ta ca 1190 dagar i acceleratorn, vilket är mer än 3 år. Anledningen 

till den långa tiden är att efter 53 år har betongen härdat väldigt mycket vilket resulterat i hård 

och tät betong.  

 

 

 

Figur 4-8 Koldioxidupptag av referens betong 

 

4.4 Karbonatiseringsgrad 
En enkel jämförelse har gjorts mellan det maximala upptag som gäller enligt teorin och de 

uppmäta värdena för de gjutna proverna. Förhållandet mellan dem presenteras i tabell 4-6. De 

teoretiska beräkningarna kan ses i bilaga E. Vid naturlig exponering karbonatisering är 

karbonatiseringsgraden vanligtvis 75 % för utomhusmiljö och ca 50 % för inomhusmiljö. 

Förhållandena i lådan skulle simulera en konstruktion utomhus och skyddad för regn, vilket 

för att karbonatiseringsgraden inte stämmer överens med naturliga förhållanden utan är lägre. 

Betong med bascement hade högst karbonatiseringsgrad och betong med anläggningscement 

hade generellt lägst.  
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Tabell 4-6 Karbonatiseringsgrad. Förhållandet mellan uppmätta värden och teoretiskt 

maximala möjliga värden 

  Karbonatiseringsgrad 

Dagar Dagar AC BC FA 

4 16 0,58 0,56 0,76 0,59 0,47 0,58 

5 25 0,46 0,58 0,67 0,71 0,57 0,64 

6 36 0,49 0,48 0,66 0,62 0,52 0,55 

 

 

4.5 Vattenabsorption 
Den initiala absorptionskoefficienten minskade vid ökad karbonatisering och tid i 

acceleratorn, vilket kan ses i figur 4-6. Exempel på ett prov kan ses i bilaga C. Inget klart kan 

sägas om förhållandet mellan olika sorters betong eftersom deras konstanter är väldigt lika 

och ingen klar ordning mellan dem. Detta kan dock också bero på att proverna har härdat 

olika mycket men i jämförelse med karbonatisering ska denna inverkan vara mindre. Proverna 

för de första två tidpunkterna gjordes samtidigt och bitarna hade härdat lika mycket. Den enda 

skillnaden var karbonatiseringen. Påverkan av härdning har därför antagits varit sekundär i 

förhållande till karbonatiseringen.   

 

 

Figur 4-9 initial absorptionskoefficient relaterat till karbonatiserad tid 

 

Värdet för betong med anläggningscement vid 36 dygn stämmer inte överens med resten. 

Detta beror på att det provets absorptionsyta var en gjutyta istället för en avsågad yta. Detta 

beror på mänskligt fel vid försegling utav proverna då fel ände blev förseglad. Felet 

upptäcktes inte förrän vid isättning utav provkropparna i acceleratorn, vilket vid den 

tidpunkten ansågs vara försent med justering. 

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

0 1 2 3 4 5 6 7A
b

so
rp

ti
o

n
sk

o
e

ff
ic

ie
n

te
n

 (
m

/
s 

) 
 

Dagar karbonatiserade 

Initial absorption 

BC

AC

FA



45 

 

 Diskussion 5

5.1 Gjutna prover 
De gjutna proverna gav en klar ökning i både karbonatiseringsdjup och upptag av koldioxid 

med tid spenderad under hög halt utav koldioxid. Karbonatiseringsdjupen stämde bra överens 

med teorin att ökad halt av flygaska ökar karbonatieringsdjupet och 

karbonatiseringskonstanten. Ett problem var dock att tejpen inte var så effektiv som den 

antagits. Det kunde observeras att det karbonatiserats lite utmed toppen av kanterna precis 

som om klistret inte var helt lufttätt vilket gjorde att toppen av biten hade karbonatiserats lite 

från två håll. Denna karbonatisering var dock mindre än karbonatiseringen från fria ytan men 

resulterade i att proverna efter avsågning blev ganska små vilket gör att värden på decimaler 

påverkar resultatet mer. Att ha större bitar kunde ha minskat detta problem men det bästa vore 

att ha haft en bättre tejp eller annan typ av förseglingsmedel p.g.a. begränsningen av plats i 

boxen.  

Att koldioxidupptaget var högre för betong med bascement än anläggningscement var inte 

förväntat och exakta anledningen för detta är något som behöver undersökas vidare för att se 

om det är en trend eller bara något speciellt fall för denna testomgång. En förklaring kan vara 

påverkan av beräkningsvärdet från de uppmätta okarbonatiserade värdena. Helst hade fler 

prover tagits för att få fram ett medelvärde på okarbonatiserade värdena eftersom de varierade 

mellan cementen och det är mycket som kan ha påverkat ett högre och lägre värde. Det hade 

varit intressant om det skiljer sig mycket inom en betong eller om värdena är relativt 

konstanta för varje betongsort.  Det var ingen stor skillnad mellan medelvärdena för upptagen 

av betongsorterna. Skillnaden för två proverna för samma betong vid samma tillfälle kunde 

vara i samma storlek som skillnaden mellan de olika betongsorterna.  

5.2 Referensbetong 
Betongen vilken användes som referens är en gammal betong med hög hållfasthet och tät 

struktur. Karbonatiseringskonstanten är därför väldigt låg vilket stämmer överens med teorin 

men gjorde att det inte var effektivt att ha den så kort tid i acceleratorn med tanke på att det 

inte blev några klara utslag med fenolftaleinet. Resultaten av upptagen var mycket mer 

konstant än karbonatiseringsdjupet. Att betongen eventuellt skulle behöva mer än 3 år i 

acceleratorn för att komma upp i samma upptag som under 53 år indikerar att det kanske är att 

föredra att ha betonger med lägre hållfasthet eller ha en längre testperiod. Att det bara tar lite 

mer än 3 år isstället för 53 är dock en klar acceleration men koldioxidhalten i boxen är också 

ca 125 gånger högre än i naturlig luft.  

Karbonatiseringsdjupen för de accelererade proverna var svåra att tolka eftersom det första 

provet i princip inte gav något utslag med fenolftaleinet.  En annan front kunde dock 

observeras där det var en färgskiftning från ljusare rosa till mörkare några millimeter inåt. 

Den fronten hade flyttat sig några millimeter vidare inåt vid den andra mätningen när en klar 

karbonatiseringsfront kunde mätas ut. Eftersom definitionen av karbonatiseringsdjup med 

fenolftalein är ett klart färgskifte mellan färg och färglös stannar dessa fronter endast som 

observationer.   
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 Slutsatser 6
Syftet med detta projekt var dels att utvärdera en ny metod för betsämning utav förväntad 

koldioxidupptag vid naturlig karbonatisering med hjälp av accelererade försök, dels att 

undersöka hur inblandning av flygaska påverkar karbonatiseringen utav betong. 

6.1 Påverkan av flygaska 
Ökad halt av flygaska ger en klar ökning utav karbonatiseringsdjup. Inverkan på upptaget var 

inte lika klart p.g.a. att de olika faktorerna som t.ex. värdet på det okarbonatiserade jämförelse 

provet kan påverka beräkningsresultatet mycket. För att få en pålitligare generell slutsats 

behöver fler testkörningar köras. För denna försöksserie kan det dock sägas att betong med 

bascementet hade ett högre upptag än betong med anläggningscementet vilket i sin tur hade 

en lite högre upptag av koldioxid än betong med extra flygaska.  

6.2 Accelererade och naturlig karbonatisering 
Koldioxidupptaget gick mycket fortare i acceleratorn än det hade gjort naturligt vid 

jämförelse mellan det naturliga och de accelererade försöken. Karbonatiseringsdjupet gav mer 

oklara mätvärden eftersom betongen har hög hållfasthet och är tät. Det har visats att betongen 

karbonatiserades fortare i acceleratorn än naturligt, detta stämmer också in på 

karbonatiseringsdjupet och karbonatiseringskonstanerna.  Det största problemet med metoden 

är att säkerställa att ingenting karbonatiseras yttligare mellan uttag av prover och testkörning i 

TGA. Det har indikerats av de okarbonatiserade bitarna att inte mycket har kunnat tas upp 

under krossning- och sorteringsprocessen men de okarbonatiserade har ändå ett värde på 0,5-

0,7 %. Det väcker den stora frågan om det kar blivit karbonatiserat något under processen 

eller om det är andra ämnen i massan som avgår. Ballast har antagits ha haft en mycket liten 

påverkan efter testning av ballasten i TGA.  

Det går inte med säkerhet att bestämma om den använda metoden med accelererade försök, 

krossning och TGA fungerar, utan fler tester behöver utföras innan metoden kan fastställas. 
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 Förslag på framtida forskning 7
Framtida forskning och tester bör fokuseras mot att förbättra och säkerställa den accelererade 

metoden att bestämma karbonatiering i betong. Främst behöver det utföras flera olika tester 

och experimentserier för att förfina metoden. Fler tester behöver utföras för att få fram ett 

samband mellan halt i acceleratorn, koldioxidupptag, karbonatiseringsdjup och andra 

förutsättningar som t.ex. temperatur och relativa fuktigheten.  

Olika variabler som kan undersökas i själva boxen för bättre kalibrering: 

 Olika relativa fukthalter 

 Olika koldioxidhalter 

 Olika temperaturer samt varierande temperaturer  

 Olika tidsintervaller för försöken, t.ex. dagar, veckor, månader samt ev. år.  

 Påverkan av olika nivåer av härdning, d.v.s. hur gamla proverna är före exponering 

Att fortsätta använda betongprover från existerande stukturer är bra referenser för att kunna 

jämföra verkligheten med de accelererade proverna. Dock ska nog betydligt svagare och 

otätare betonger användas om korta försöksperioder används än den referens som användes i 

detta experiment. Påverkan av olika cement, bindemedel och tillsatsmedel kan utgöra senare 

undersökningar när mer kalibrering skett och en väletablerad provningsmetod finns på plats. 

En aspekt är att försöka minimera eller exkludera tillgången på luft utanför acceleratorn, 

antingen genom att använda syntetisk luft, eller vakuum genom processen. Ett tredje 

alternativ är att sätta ner betongen i syra vilket även skulle förhindra härdningsprocessen.    
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Bilaga A Karbonatisering 
 

Tabell A-1 Karbonatiseringsdjup 

Dagar  9 dagar 16 dagar 25 dagar 36 dagar 

enhet  [mm] [mm] [mm] [mm] 

  Max Medel Min Max Medel Min Max medel Min Max 

 

Medel Min 

AC 1 12,5 8,0 5,5 12 10,5,1 7,5 13,5 11,3 8,5 14 12,1 10,5 

 2 11 7,8 5,5 13,5 11,1 7 14 10,7 9 14,5 11,9 10 

 Medel  7,5   9,4   11,0   12,0  

BC 1 10,5 6,7 6 10,5 10,2 7,5 13,5 10,5 8,5 16 13,0 11 

 2 10,5 8,0 5 12,5 10,5 8 13,5 11,2 9,5 16,5 13,1 10,5 

 Medel  7,5   9,7   10,9   13,0  

FA 1 10,5 7,8 6 12,5 11,0 9,5 16 13,6 11,5 18 16 14 

 2 10,5 8,1 6,5 14 11,8 9,5 15,5 13,2 11 17 15,3 14 

 Medel  7,9   11,4   13,4   15,6  

 

 

 

Figur A-1 Karbonatiseringsdjup över roten ur tiden men anpassade räta linjer genom origo 
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Bilaga B TGA-resultat och beräkningar 
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Tabell B-1 Beräkning av koldioxidupptag 

 % Okarb  Vikt Area % TGA % CO2 Upptag Medel Upptag 

Enhet 0 dagar  [g] [mm
2
] [-] [-] [kg/m

2
] [kg/m

2
] 

Bindemedel vikt%CO2O
 Dag   vikt%CO2𝑖

    

AC 0,674 

9 
235,7 1513 0,916 0,242 0,377 0,386 

261,8 1762 0,940 0,266 0,395 

16 
112,2 1500 1,917 1,243 0,930 0,917 

127,8 1640 1,764 1,090 0,904 

25 
105,9 1655 2,031 1,357 0,868 0,980 

108,5 1152 1,833 1,159 1,092 

36 
97,8 1404 2,103 1,429 0,996 0,986 

85,7 1129 1,959 1,285 0,976 

BC 0,561 

9 
285,1 1679 1,032 0,471 0,800 0,827 

276,3 1721 1,093 0,532 0,854 

16 
122,5 1303 1,639 1,078 1,014 0,902 

127,2 1418 1,441 0,88 0,790 

25 
79,4 953 1,763 1,202 1,001 1,027 

77,2 920 1,816 1,255 1,053 

36 
79,9 1002 2,045 1,484 1,184 1,146 

75,3 1042 2,095 1,534 1,108 

FA 0,722 

9 
235,7 1540 1,037 0,315 0,482 0,350 

248,1 1593 0,862 0,140 0,218 

16 
179,2 1638 1,037 0,592 0,648 0,724 

165,8 1624 1,505 0,783 0,800 

25 
69,8 778 1,745 1,023 0,918 0,974 

71,3 863 1,970 1,248 1,031 

36 
86,4 1105 1,975 1,253 0,980 1,007 

68,9 822 1,955 1,233 1,034 
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Bilaga C Hållfasthet 

C.1 28 dygn 
Efter 28 dygn hållfasthets testades 3 kuber av varje sort. Numren på dessa kuber indikerar på vilken ordning 

de testades i och för att hålla koll på dem 

Tabell C -1 Hållfasthet betong med anläggningscement (AC) 

Prov Längd(x) Bredd(y) Höjd(z) Area(Ac) Massa Brottlast Densitet Tryckhållfasthet fc 

Nr [mm] [mm] [mm] [mm
2
] [g] [kN] [kg/m

3
] [MPa] 

AC1 100,0 100,0 101,5 10000 2333,45 347 2300 34,7 

AC2 100,0 100,0 101,0 10000 2339,15 361 2320 36,1 

AC3 100,0 100,0 100,5 10000 2320,70 363 2310 36,3 

 Medelvärde 35,7 

Standardavvikelse 0,9 

 

 

Tabell C -2 Hållfasthet betong med bascement (BC) 

Prov Längd(x) Bredd(y) Höjd(z) Area(Ac) Massa Brottlast Densitet Tryckhållfasthet fc 

Nr [mm] [mm] [mm] [mm
2
] [g] [kN] [kg/m

3
] [MPa] 

BC1 100,0 100,0 96,0 10000 2240,60 383 2330 38,3 

BC2 100,0 100,0 99,0 10000 2310,25 398 2330 39,8 

BC3 100,0 100,0 100,0 10000 2310,75 419 2310 41,9 

 Medelvärde 40,0 

Standardavvikelse 1,8 

 

Tabell C -3 Hållfasthet betong med bascement + flygaska (FA) 

Prov Längd(x) Bredd(y) Höjd(z) Area(Ac) Massa Brottlast Densitet Tryckhållfasthet fc,kub 

Nr [mm] [mm] [mm] [mm
2
] [g] [kN] [kg/m

3
] [MPa] 

FA1 100,0 100,0 103,0 10000 2382,10 374 2300 37,4 

FA2 100,0 100,0 101,5 10000 2364,15 371 2320 37,1 

FA3 100,0 100,0 101,0 10000 2330,75 384 2310 38,4 

 Medelvärde 37,6 

Standardavvikelse 0,7 

Ur standarden SS-137207:2005 kan omräkningsformel och faktorer hittas 

𝑓1 = 𝑓obs/(𝛽1𝛽2) 

SS 137207:2005 

Där  

1 är omräkningsfaktorn för olika mått 

2 är omräkningsfaktorn för olika dagar vid ålderstestandet.  

Enligt diagram i standarden är 1=1,05 (100 mm kuber) och 2 =1 (eftersom det är 28 dygn) 

Den karakteristiska hållfastheten fås från formeln 
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𝑓cm ≥ (𝑓ck + 4) N/mm2 

SS-EN 206:2013 

 

Tabell C-4 Hållfasthet för betongproverna 

Cementtyp fc, kub (100) fc, kub (150) Hållfasthetsklass 

 fcm,kub 

(MPa) 

fcm,kub 

(MPa) 

fck,kub 

(MPa) 

 

AC 35,9 34,2 30,2 C25/30 

BC 40,0 38,1 34,1 C25/30 

FA 37,6 35,8 31,8 C25/30 

 

C.2 91 dygn 

Tabell C-5 Hållfasthet betong med anläggningscement (AC) 

Prov Längd(x) Bredd(y) Höjd(z) Area(Ac) Massa Brottlast Densitet Tryckhållfasthet fc 

Nr [mm] [mm] [mm] [mm
2
] [g] [kN] [kg/m

3
] [MPa] 

AC1 100,0 100,0 96,9 10000 2216,7 410 2290 41,0 

AC2 100,0 100,0 98,3 10000 2244,05 401 2280 40,1 

AC3 100,0 100,0 101,0 10000 2304,75 387 2280 38,7 

 Medelvärde 39,9 

Standardavvikelse 1,2 

 

Tabell C-6 Hållfasthet betong med bascement (BC) 

Prov Längd(x) Bredd(y) Höjd(z) Area(Ac) Massa Brottlast Densitet Tryckhållfasthet fc 

Nr [mm] [mm] [mm] [mm
2
] [g] [kN] [kg/m

3
] [MPa] 

BC1 100,0 100,0 99,60 10000 2297,70 438 2310 43,8 

BC2 100,0 100,0 101,0 10000 2317,05 428 2290 42,8 

BC3 100,0 100,0 99,4 10000 2296,15 424 2310 42,4 

 Medelvärde 43,0 

Standardavvikelse 0,7 

 

Tabell C-7 Hållfasthet betong med bascement + flygaska (FA) 

Prov Längd(x) Bredd(y) Höjd(z) Area(Ac) Massa Brottlast Densitet Tryckhållfasthet fc 

Nr [mm] [mm] [mm] [mm
2
] [g] [kN] [kg/m

3
] [MPa] 

FA1 100,0 100,0 100,5 10000 2316,90 441 2310 44,1 

FA2 100,0 100,0 102,5 10000 2338,35 434 2280 43,4 

FA3 100,0 100,0 102,0 10000 2340,05 436 2290 43,6 

  Medelvärde 43,7 

Standardavvikelse 0,4 
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Bilaga D Absorption 
Biten AC 16 dygn presenteras som ett representativt exempel.  

Tabell D-1 Mätvärden för absorptionen av AC 16 dygn 

Tid   Vikt Vikt ökning Area 
 

Absorption 

 [s] [s] [g] [g] [mm
2
] [mm/ s] 

0 0 0 411,25  

2352 

 

90s 90 9 411,61 0,36 0,15 

5 min 300 17 411,90 0,65 0,28 

10 min 600 24 412,18 0,93 0,40 

20 min 1200 35 412,51 1,26 0,54 

30 min 1800 42 412,76 1,51 0,64 

60 min 3600 60 413,36 2,11 0,90 

2 h 7200 85 414,30 3,05 1,30 

3 h 10800 104 415,10 3,85 1,64 

4h 14400 120 415,88 4,63 1,97 

5 h 18000 134 416,57 5,32 2,26 

6 h 21600 147 417,20 5,95 2,53 

1 dag 86700 294 423,78 12,53 5,33 

2 dagar 186420 432 426,77 15,52 6,60 

3 dagar  273660 523 426,93 15,68 6,67 

4 dagar 363900 603 427,01 15,76 6,70 

7 dagar 523620 724 427,12 15,87 6,75 

8 dagar 610620 781 427,27 16,02 6,81 

 

 

Figur D-1Viktökning över tid spenderat i vatten 
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Figur D-2 Kurva för absorption med framtagna absorptionskoeffiienter för både initial och sekundär 

absorption 
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Bilaga E Teoretiska beräkningar 
Följande beräkningar är baserade på formeln: 

𝑚co2
= 𝑥co3

∗ 𝑎co2
 

𝑎co2
(𝑥) = 𝐶 ∗

𝐶𝑎𝑂

𝐶PC
∗

(𝐶𝑎𝑂)CO3

𝐶𝑎𝑂
(𝑥) ∗

𝑀CO2

𝑀CaO
     (kg/m2) 

(Nilsson, 2011) 

Där  

𝑥𝑐𝑜3
är karbonatiseringsdjupet [m] 

𝐶 är cementmängden för 1 kubikmeter betong [kgcement/m
3
] 

𝐶𝑎𝑂

𝐶𝑃𝐶
 är mängden av CaO per vikt av portlandcement [kgCO2

/kgcement] 

(𝐶𝑎𝑂)CO3

𝐶𝑎𝑂
 är karbonatiseringsgraden [-] 

𝑀 står för molmassan 

 𝑀𝐶𝑂2
= 44 g/mol ( CO2 = 12,01+2*16,00 = 44,01 ≈ 44 g/mol) 

 𝑀𝐶𝑎𝑂= 56 g/mol (CaO = 40,08+16 = 56,08 ≈ 56 g/mol) 

 𝑀𝐶𝑎𝐶𝑂3
= 100 g/mol ( CO2 = 40,08+12,01+3*16,00 = 100,09 ≈ 100 g/mol) 

 

 

Karbonatiseringsgraden har antagits vara 1 för att få maximala antalet  

 Andelen 

CaO i 

Cement
1 

Kalksten 

i Cement
 

CaO 

från 

kalk
2 

CaO 

som 

kan 

reagera 

CO2-

upptagmax  

[CO2 i kg 

/kg cement] 

kgcement/ 

m
3
betong

3 
Karbonatiserings-

grad 

kg CO2/ 

m
3

 betong 

AC 64     64 0,50 340 1 170,8 

BC 55,8 4 2,24 53,56 0,42 326,4 1 137,2 

FA 55,8 4 2,24 53,56 0,42 287,23 1 120,7 

1 Värden tagna från typanalys av cementen 

2 Andelen kalksten i cementet ∗
𝑀CaO

𝑀CaCO3

 

3 Från recepten 

 

Dagar AC BC FA 

Karbonatiserings-

djup (mm) 

CO2 

upptag 

kg/m
2
 

Karbonatiserings-

djup (mm) 

CO2 

upptag 

kg/m
2
 

Karbonatiserings-

djup (mm) 

CO2 upptag 

kg/m
2
 

9 7,5 1,27 7,5 1,02 7,9 0,96 

16 9,4 1,60 9,7 1,34 11,4 1,37 

25 11,0 1,87 10,9 1,49 13,4 1,61 

36 12,0 2,05 13,0 1,79 15,6 1,89 
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