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I Sverige finns två typer av cement, 
ett för anläggning och ett för hus-
byggnad. I viss mån kan man på-
verka reaktionshastigheten som styr 
tillstyvnad och hårdnande genom 
temperatur och malningsgrad (som 
är olika för de båda cementen) men 
för att optimera produktionen skulle 
man behöva fler styrmekanismer. När 
det gäller reaktionshastigheten måste 
man skilja mellan öppethållandetiden, 
dvs. den tid som betongen är gjutbar, 
och hur snabbt hårdnandet sker när 
de massiva cementreaktionerna väl 
startat (accelerationsperioden). 

Dagens kommersiella acceleratorer 
innehåller olika typer av kalcium-
salter men den mest effektiva – kal-
ciumklorid – kan oftast inte använ-
das pga. kloridjonerna. effekten av 
kalciumjoner beror på att de hjälper 
till att påskynda uppbyggnaden av 
cementhydrater så att accelerations-
perioden startar tidigare. Cement-
hydraten består emellertid även av 
silikajoner. Vid de undersökningar 
som genomförts vid CbI betong-
institutet har det visat sig att även 
silikajonerna under vissa förutsätt-
ningar kan accelerera cementreak-
tionerna. Detta har påvisats med na-
nosilika som är silika med extremt 
liten partikelstorlek. 

flera resultat om tidig hydratation, 
styrande mekanismer och olika ac-
celeratorer inklusive nanosilika finns 
i två nyutkomna CBI-rapporter, nr 
2:2008 respektive nr 3:2008.

Nanosilika är kemiskt utfälld kolloi-
dal kiseldioxid, SiO2, med partikel-
storlekar från 1 nm till 500 nm och 
är så små att de hålls i suspension i 
vattenlösning. Partiklarna består av 
ett amorft skal av SiO2 med en hy-
droxylerad yta. I försöken nedan har 
en produkt från Eka Chemicals som 
heter Cembinder 50 (Cb 50) använts. 
Medelpartikeldiametern är 5 nm och 
torrhalten i suspensionen är 15 %.

Kalorimeterförsök och röntgendiff-
raktionsanalys har utförts på cement-
pasta för att se hur de tidiga cemen-
treaktionerna har påverkats. En iso-
term kalorimeter har använts för att 
mäta den avgivna värmen då cemen-
tet reagerar. Under accelerationsfa-
sen då cementet hårdnar fås en stor 
topp på värmeutvecklingskurvan. Ju 
tidigare toppen fås desto tidigare har 
huvudreaktionerna startat. Höjden 
på toppen och lutningen på kurvan är 
mått på reaktionernas intensitet.

Nanosilikan i sig har en accelera-
tionseffekt som ökar med tillsats av 
alkalihydroxid antagligen beroende 
på att silikans löslighet ökar med 
ökande pH. I figur 1 ses effekten 
med 1,5 % Cb 50 och varierande 
halter litiumhydroxid, LiOH. Även 
kaliumhydroxid, KOH, ger en acce-
lererande effekt. ett intressant faktum 
är att även vanligt silikastoft blir en 
accelerator om man med hjälp av al-
kalihydroxider höjer pH-värdet i be-
tongblandningen. Alternativt fås med 
kalciumbaserade acceleratorer en yt-

terligare accelerationseffekt, figur 2. 

För att se hur acceleratorerna påver-
kar de tidiga cementreaktionerna ut-
fördes semikvantitativ röntgendiff-
raktion XRD, på några blandningar. 
Ur detta kan man få fram dels hur 
mycket av olika cementklinker-
mineral (alit = C3S, belit = C2S) 
som förbrukats, figur 3, dels hur 
mycket kristallin kalciumhyd-roxid 
(Ca(OH)2) som bildats, figur 4. Från 
dessa diagram får man fram ett an-
nat bevis på att nanosilika påskyndar 
cementreaktionerna. Diagrammen 
visar även att en förhöjning av pH 
genom tillsats av LiOH ytterligare 
påskyndar processen. 

Tryckhållfasthetsutvecklingen för någ-
ra betonger visas i figur 5. Snabb-
härdande cement med vct 0,38 och 
värmeisolerade formar användes. 
betongtemperaturerna steg till om-
kring 50°C. 2 % CaCl2, 1,5 % Cb 50 
respektive 1,0 % Cb 50 + 0,5 % Li-
OH gav en tryckhållfasthet på 33-35 
MPa efter sex timmar. en kalciumni-
tratbaserad kommersiell accelerator 
gav 14 MPa och referensbetongen 
utan accelerator 3,6 MPa efter sex 
timmar. 

Resultaten visar att nanosilika under 
vissa förutsättningar är en effektiv 
accelerator väl i klass med kalcium-
klorid. effekten avtar emellertid vid 
lägre temperaturer och med anlägg-
ningscement som ger ett lägre pH 
(lågalkaliskt cement). 
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Figur 5. Tryckhållfastheten för olika betonger un-
der det första dygnet. Snabbcement och vct 0,38.

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

0 5 10 15 20 25

Tid, timmar

Ef
fe

kt
, m

W
/g

 c
em

en
t

referens

1,5 % CB50

1,5 % CB50 + 0,5 % LioH

1,5 % CB50 + 1,0 % LioH

Figur 1. Värmeutvecklingen för nanosilika + 
olika halter LiOH.

Figur 2. Värmeutvecklingen för nanosilika + kalcium-
baserade acceleratorer.

Figur 3. Hydratationsgraden för alit (andel förbrukad) 
under det första dygnet.

Figur 4. Tillväxten av Ca(OH)2 under det första 
dygnet av hydratationen.
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