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Sammanfattning 

 

Ett välkänt problem inom betongkonstruktioner, såsom industrigolv, är temperatur och framförallt 
krympinducerade sprickor. Följderna, om dessa inte beaktas på rätt sätt, kan medföra kostsamma 
reparationer och innebära reducerad beständighet och funktion. Befintliga tekniker skulle kunna 

förklara orsakerna till sprickornas uppkomst på ett bättre sätt och därigenom kunna undvikas. Dessa 
måste kombineras på rätt sätt då dagens sprickanalyser ofta är väldigt osäkra eftersom just de ingående 
yttre och inre parametrarna inte beaktas korrekt. Dessutom finns ett behov att beräkna sprickvidder ifall 
sprickrisken blir för hög. 

Från en preliminär modell för krympning baserad på fuktnivån uttryckt som vattenhalt tillämpas 
uttorkningsprogrammet BI Dry, där uttorkningsprofiler erhålls för ett tvärsnitt med tiden. Programmet 
tar hänsyn till betongens inre mekanismer i avseende på uttorkning och genom detta tillgodoses totala 
uttorkningen, självuttorkning och diffusionsuttorkning. Utifrån den preliminära krympmodellen 
beräknas uttorkningsprofilerna om till fiktiva temperaturrörelser vid importeringen till det 
tvådimensionella sprickanalyseringsprogrammet ConTeStPro. Vid simulering i ConTeStPro 
tillgodoräknas den importerade temperaturen och därmed den totala krympningen, autogen krympning 
och uttorkningskrympning. Ur resultatet kan det simulerade kroppens krökning och yttre krympning 
erhållas. Genom detta kan krympmodellen justeras emot mätdata från provkroppar varav en så korrekt 
krympmodell som möjligt erhålls.  

Med en förbättrad krympmodell utförs kalibrering av materialmodellen för det 
tredimensionellbaserade FEM programmet ANSYS i avseende på ConTeStPro, vars materialmodell 
baserad utifrån laborationsförsök. Uttorkningsprofiler från väldefinierade typfall beräknas i BI Dry 
varefter dessa exporteras till ConTeStPro respektive ANSYS, vid exporteringen till ANSYS beräknas de 
fiktiva temperaturrörelserna separat i Excel. Resultatjämförelse från spänningsfördelningen utförs varvid 
ANSYS materialmodell justeras och kalibreras så teoretiskt möjligt samma spänningsnivåer erhålla. Med 
mer korrekt materialmodell i ANSYS kan eventuellt sprickfördelning för kända typfall förklaras.   

För närvarande går inte denna metod att utför då sprickanalyseringsprogrammet ConTeStPro drabbats 
av komplikationer. Försök utfördes för att kringgå problemen som uppkom men utan att lyckats. Detta 
bidrog till att preliminära krympmodellen inte kunde kalibreras korrekt varvid den blev approximativ. 
Krympmodelljämförelse utfördes från ett typfall, betongplatta på mark, mellan Eurocode 2, 
Betonghandbok – Material och den approximativa krympmodellen, resultatet visar att den 
approximativa krympmodellen ger betydligt större och snabbare krymputveckling. Varefter ett 

metodförsök av ett typfall skulle exporteras från BI Dry till ANSYS för att kontrollera eventuella 
uppkommande problem och gränssnittfrågor. Dock pga. förseningar i examensarbetet fanns inte 
tidsresurser till att utföra ett sådant försök vilket bidrog till att resultatdelen i detta examensarbete 
uteblev.  

Det är väldigt viktigt att förstå konsekvenserna som uppstår vid förändring av ett betongrecept. Har 
sprickbildning inträffat är det i efterhand svårt att utvärdera orsaken till detta enbart genom att studera 
sprickmönstret. Genom ökade och mer kontinuerliga studier på provkroppar kan uppdaterade 
materialmodeller och materialdata erhållas. En del materialdata i ConTeStPro och BI Dry saknas idag 
för vissa betongklasser varvid ingenjörsmässiga antaganden måste göras i programmen. Bättre 
materialmodeller i programmen gör att de kan beaktas på ett mer korrekt sätt.   
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Svensk Standard för mätning av krympning på provkroppar bör utvecklas för att motsvara verkliga 
förhållanden. Detta gäller även mätteknik och verktyg för att mäta inre deformationer och spänningar. 
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Abstract 

 

A known problem in concrete structures, such as industrial floors, is temperature and foremost shrink 

induced cracks. The consequences, if these aren’t regarded properly, can lead to costly repairs and to 
reduced durability and function. Existing technologies could help explain the causes to the cracks origin 
in a better way and thereby be avoided. These must be combined properly when crack analysis today 
often is very uncertain since the included external and internal parameters are not properly regarded. In 
addition, there is a need to calculate crack widths if the cracking risk is too high. 

From a preliminary model for shrinkage based on moisture levels expressed of water content applies 
the dehydration program BI Dry, where dehydration profiles obtained for a cross-section with time. 
The program takes into account the concrete's internal mechanisms and through this the total shrinkage 
is regarded. On the basis of the preliminary shrinkage model the dehydration profiles are calculated in 
to fictive temperature movement at the import to the two-dimensional crack analysis program 
ConTeStPro. At the simulation in ConTeStPro take the imported temperature into count and thus the 
total shrinkage, autogenous shrinkage and drying shrinkage. From the results can the simulated element 
curvature and external shrinkage be obtained. Thru this the model for shrinkage can be adjusted in 
regard to the measured data received from the test sample of which a more accurate model for 
shrinkage can be obtained. 

With an improved shrink model performs calibration of the material model for the three-
dimensional-based FEM software ANSYS in terms of ConTeStPro, whose material model is based on 
laboratory experiments. Dehydration profiles from well-defined scenario is calculated in BI Dry and 
then exported to ANSYS respectively ConTeStPro, at the exportation to ANSYS the fictive 
temperature movement is calculated separately in Excel. Comparison of results from the stress 
distribution is carried out in which ANSYS material model is adjusted and calibrated so that the same 
stress levels as theoretically possible obtains. With more accurate material model in ANSYS the crack 
distribution of well known scenarios eventually be explained. 

Currently, this method cannot be performed because the crack analysis program ConTeStPro suffered 
complications. Attempts were made to circumvent the problems that arose, but without success. This 
contributed that the preliminary shrinkage model could not be calibrated correctly therefore it 
became approximate. The shrinkage model comparison was performed by a typical case, concrete slab 

on ground, between Eurocode 2, The Swedish Concrete Handbook - Materials and the 
approximate shrinkage model, the results show that the approximate shrinkage model provides much 
greater and faster development of shrinkage. After which a method trial of a typical case would be 
exported from BI Dry to ANSYS to verify any emerging problems and interface issues. Due to 
delays in the thesis there were no time resources left to perform such an experiment which contributed 
to that the results section of this thesis doesn’t appear. 

It is very important to understand the consequences that can emerge from changing a concrete recipe. 
Has crack formation occurred, it is afterwards difficult to evaluate the reason for this only by studying 
the fracture pattern. Through increased and more continuous studies on samples can updated material 
models and data be available. Some material data in ConTeStPro and BI Dry is missing today for some 

http://tyda.se/search/measurement%20data
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concrete classes in which engineering assumptions must be made in the programs. Better material 
models in the programs makes that they could be regarded in a more proper way. 

Swedish standard for measuring the shrinkage of samples should be developed to correspond to real 
conditions. This also applies to measurement techniques and tools to measure the internal deformations 
and stresses. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Temperatur och framförallt krympinducerande sprickor i betongkonstruktioner såsom industrigolv är 
ett välkänt problem vilket kan medföra reducerad funktion samt beständighet och innebära kostsamma 
reparationer. 

Befintliga tekniker skulle, om dessa kombineras på rätt sätt, kunna förklara orsakerna till sprickornas 
uppkomst på ett bättre sätt så de kan undvikas. Tyvärr utnyttjas detta inte alltid utan dagens 
sprickriskanalyser är ofta osäkra eftersom alla ingående parametrar (temperatur-, krymprörelser, 

betongens egenskaper i tidig ålder, tvång, geometri etc.) inte hanteras rätt. 

Det finns dessutom ett behov att beräkna sprickvidder om sprickrisken blir för hög. Här har 
armeringsmängden en kraftig inverkande faktor. 

1.2 Syfte 

Syftet för denna studie är att ge bakgrund till vad som orsakar sprickrisk och sprickbildning i 
industrigolv, studera och jämföra en preliminär krympmodell med andra befintliga krympmodeller, 
tillämpa den preliminära modellen i befintliga metoder och programvaror samt jämföra resultat från 
dessa. 

Syftet innefattar även att utföra beräknar av sprickfördelningen i kända typfall och utvärdera dessa, 
studera möjligheter för utveckling av verktyg för bestämning av sprickrisker och fördelning av sprickor i 
industrigolv. 

1.3 Mål 

Målet med studien är att sammanställa information om betongens mognadsutveckling, struktur samt 
inverkande faktorer för sprickbildning och åstadkomma ett övergripande faktaunderlag.  

Målet är även att med hjälp av uttorkningsprogrammet BI Dry utveckla en preliminär krympmodell, 
baserad på fuktnivån uttryckt som vattenhalt. Krymprörelser importeras till FE-programmet 
ConTeStPro och FEM-programmet ANSYS. Testkörningar utförs för väldefinierade tydliga typfall, 
spänningar och töjningar jämförs mellan programsystemen varvid ANSYS materialmodeller justeras och 
kalibreras så teoretiskt möjligt samma spänningsnivåer fås. Beräkningar genomförs slutligen av 
sprickfördelning i ANSYS för andra intressanta typfall och utvärderas.     

1.4 Forskningsfrågor 

I syfte att klargöra målen med examensarbetet formuleras tre stycken forskningsfrågor som ska förtydliga 
problemområdet ytterligare. Dessa är: 

- Kan sprickfördelning förklaras för kända typfall med nya materialmodellen i 
ANSYS? 

- Kan ANSYS materialmodell justeras och kalibreras så den överensstämmer med 
ConTeStPro? 

- Kan en krympmodell baserad på relativ fuktighet ge tillförlitliga resultat? 
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1.5 Avgränsningar 

Studien innefattar ett brett område med en begränsad tidsram och därmed krävs avgränsningar för att 
arbetet ska kunna utföras. Följande avgränsningar förtydligar vars studiens fokuset ligger, 

- Simuleringar av uttorkning utförs endast med programmet BI Dry. 

- Materialmodellen i ANSYS baseras på Eurocode 2 (2004). 

- Ingen yttre lastverkan behandlas. 

- Enbart industrigolv används som väldefinierade typfall vid justeringen av 
materialmodellen i ANSYS.     

1.6 Problemägare och resurser 

Problemägare är Luleå tekniska universitet (LTU), huvudintressent är företaget; WSP Sverige AB, 
Byggprojektering och övriga intressenter är Betongindustri AB samt andra aktörer inom byggbranschen. 

Examensarbetet innefattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar en tidsresurs bestående av 20 veckor 
heltidsarbete.  

Personalresursen består av en författare samt handledare från LTU, WSP Sverige AB och 
Betongindustri AB. Examinator och handledare från LTU/Betongindustri AB är professor Mats 
Emborg och professor Jan-Erik Jonasson från LTU är också handledare. Handledare från WSP Sverige 
AB avdelning Byggprojektering är Bo Malmberg och Kent Arvidsson. Även Jonas Carlswärd från 
Betongindustri AB medverkar i handledningen.  

1.7 Metodval och metodbeskrivning 

 
Figur 1.1 Metodbeskrivning av examensarbetet i en överskådlig schematiskbild.  

1.7.1 Datainsamling 

Datainsamlingsmetoden som valts till denna studie är litteraturstudie. Metoden har valts ur syftet att den 
anses passa bäst ur perspektivet att få en djupare inblick om bakomliggandefaktorer ur 
inlärningssynpunkt samt ge ett överskådligt fakta underlag. Datainsamling har skett från Luleå 
universitetsbibliotek, artiklar och rapporter från Internet samt kompendier och avhandlingar erhållna 
från handledare.  

Överskiktlig uppdelas de sju huvudområden som kommer behandlas i litteraturstudien och är 
relevanta för bakgrunden till vad som orsakar sprickrisk och sprickbildning. 
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- Industrigolv 

- Sprickor i nygjuten betong och bakomliggande mekanismer 

- Fukt i betong 

- Krympning 

- Krympsprickor 

- Temperatur i nygjuten betong 

- Temperatursprickor 

1.7.2 Programvaror  

ConTeStPro 

ConTeStPro är ett tvådimensionellt FE-sprickanalysprogram för mognande betong. Programvaran är 
utvecklat i avseende att kunna förutse eventuella sprickrisker i en betongkonstruktion innan gjutning 
påbörjas . Därmed kan eventuella reducerande åtgärder tas för att minimera alternativt eliminera 

sprickrisken. Betongens materialegenskaper som behandlas i programmet är baserade på laborationsdata.   

ConTeStPro beräknar med tiden betongens temperatur-, hållfasthet- och spänningsutveckling. Varvid 
flera olika indata beaktas i form av yttre och inre parametrar, såsom materialegenskaper, translation och 
inspänningsförhållanden, betongens och omgivningens temperatur etc. Då modellen skapats enligt 
angivna dimensioner, parametrar och randvillkor utförs först en simulering av temperaturutvecklingen. I 
temperaturberäkningen tar ConTeStPro hänsyn till betongens självuttorkning, sker inne i betongen, 
dock inkluderas ingen diffusionsuttorkningen, inträffar mot luft.  Baserat på resultatet från 
temperaturfördelningen i tvärsnittet, där även hållfasthetstillväxten erhållits, kan därefter 
spänningsfördelningen beräknas. Detta kan både analyseras tvådimensionellt, plan yta analys, och 
endimensionellt, linjärlinje analys, i bägge fallen fås spänningsutvecklingen i elementet med tiden. Ur 
det kombinerade temperatur- och spänningsresultatet kan spänningskvot och töjning tas ut i form av 
diagram och färgpalleter. Dessa kan därefter exporteras till Excel där vidare analyser kan utföras. Idag 
finns huvudsakligen materialdata för anläggningscement vilket används vanligtvis i 
anläggningskonstruktioner. Programmet som är utvecklad av JEJMS Concrete AB i samarbete med 
Luleå tekniska universitet 

BI Dry 

Uttorkningsprogrammet BI Dry är utvecklat av Betongindustri AB. Programmet är utformat för att 
beräkna uttorkningstider för alla platsgjutna konstruktioner. Utifrån detta kan tidpunkten för när 
läggning av ett ytskikt kan genomföras på en mognandet betongkonstruktion.  

I BI Dry anges ett antal förutsättningar så det erforderliga uttorkningsförloppet kan beräknas. Förutom 
val av betongklass anges främst ett antal tidsparametrar såsom täckningstid på ytan, tidsanvändning av 
golvvärme, gjutdatum, datum för läggning av ytskikt samt när och om takläggning sker. Beroende på 
vilket region gjutningen sker i anges betongleverantör vilket också definierar rådande klimatzon med 
tillhörande klimatdata från SMHI. I programmet finns fördefinierade typkonstruktion där endast 
gällande konstruktionstjocklekar behövs anges. Övriga parametrar som definieras är fuktighetens krav 
vid ytskiktläggning och gjuttemperatur. 

Uttorkningsprogrammet beräknar först temperaturförloppet där även hållfasthetstillväxten erhålls. 
Baserat på detta resultat utförs fuktberäkningar vilket ger en fuktfördelningsprofil över tvärsnittet med 
tiden. I dessa fuktberäkningar tas hänsyn till betongens uttorkning och självuttorkning. Betongindustri 
har undersökt betongklasserna (byggcement) som finns att tillgå i BI Dry på just dessa 
uttorkningsaspekter, där även betongens täthetstillväxt (hydratation) tillgodoses. På så sätt erhålls 
realistiska uttorkningsprofiler. 

ANSYS 

ANSYS är ett tredimensionellt konstruktionsprogram utvecklat av ANSYS, Inc. Med hjälp av Finita 
Element Metoden, FEM, kan t.ex. en modells deformation och spänningar analyseras genom att utsätta 
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elementet för olika inspänningar och laster. Deformationer orsakad av krympning, baserad på relativa 
fuktigheten (RH), kan beaktas i ett tvärsnitt, för närvarande behandlas detta görs i avseende på 
Eurocode. 

Beroende på vilka materialegenskaper en modell ska besitta finns i ANSYS en materialdatabas. All 
materialdata är i nuläget baserad på Eurocode 2 (2004) där bl.a. egenskaper hos mognande betong 
återfinns. Dessa egenskaper kan även importeras ifrån andra program samt i form av mätvärden från 
provkroppar, samma gäller även deformation och spänningar. Eventuella sprickrisker erhålls efter 
simulering utförts detta genom spänningskvoter över det simulerade elementet. I simuleringen av 
modellen kan även önskvärda sprickvidder samt sprickfördelningar beräknas genom att placera och 
fördela armering i modellen så tillfredställande resultat erhålls.  
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2. LITTERATURSTUDIE 

2.1 Industrigolv 

2.1.1 Markuppbyggnad 

 

 
Figur 2.1 Markuppbyggnad under ett betonggolv, Betongrapport nr. 13 (2008). 

Undergrunden och underbyggnaden till ett golv består av ett antal skikt, se figur 2.1. Beroende på den 
befintliga markens egenskaper utformas dessa på olika sätt beträffande utförande och material. Normalt 
utförs schaktning och återfyllnad helt eller delvis. Därefter läggs ett bärlager ut som kan både ha 
kapillärbrytande och dränerande egenskaper, beroende på tjocklek och sammansättning. Genom att 
lägga glidskikt bestående av plastfolie i direkt anslutning till marken kan friktionen mot marken 
reduceras. Andra lösningar för att minimera friktionen mellan betongplatta och undergrund är t.ex. 
genom ett tunt lager sand, vaxad papp eller duk av geotextil. Vanligtvist placeras även en ångspärr under 
plattan för att motverka fuktvandring genom golvet. Denna placeras med fördel mellan eller under ett 
lager av cellplast för att undvika skada under byggtiden, Betongrapport nr. 13 (2008). 

2.1.2 Betong 

Allmänt 

I regel har inte betongens hållfasthet så stor betydelse vid dimensionering av golv. Genom att ändra 
fokus från hållfasthet till funktion kan istället relevanta mekanismer såsom krympning, god arbetbarhet 
och högslitstyrka beaktas samt reduceras. De krav som ställs ska även uppfyllas vid val av delmaterial och 
sammansättnig. Kunskap om hur förändringar i betongreceptet påverkar dess egenskaper är därav högst 
väsentligt, Betongrapport nr. 13 (2008). Vanligtvis väljs betong med lågt vct, se nedan, pga. att uppfylla 
de allmänna beständighetskraven. Dock existerar inte alltid kunskapen att lägre vct ger högre autogen 
krympning vilket kan öka risken för sprickor i tidigt stadium, så kallad temperatursprickor.   
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Figur 2.2 Hållfasthetsutveckling av en betong, Betonghandbok - Material (1997).   

Cement 

I Sverige används i golvbetong huvudsakligen byggcement. Byggcement är mer finmalt, jämfört med 
anläggningscement, vilket ger en snabbare hållfasthetstillväxt och därtill även ofta en större krympning 
som bör beaktas. Anläggningscement är en fördel att använda om golvet kan komma utsättas för 
kemiska angrepp t.ex. sulfathaltigt processvatten. Den väsenligt mer grovmalda anläggningscementen är 
gynnsam ur krympningsperspektiv dvs. den ger mindre krympning samt reduceras risken för 
temperatursprickor, vilket har en stor betydelse för mer massiva golv. Åt andra sidan blir 
uttorkningshastigheten för anläggningscement långsammare och lägre vilket bör undvikas vid krav på 
snabb uttorkning, Betongrapport nr. 13 (2008).   

Ballast 

Liksom för vanliga betongkonstruktioner bör även krav ställas på ballast avsedd för betonggolv. 
Ballasten bör inte vara alkalireaktiv och volyminstabila ballasttyper bör undvikas, främst porösa bergarter 
såsom ler- och kalkskiffer. I bägge fallen erhålls risk att betongen lokalt sprängas sönder och skador 
uppkommer på ytan. Val och sammansättning av ballast bör i övrigt regleras av behovet att uppnå låg 
krympning i betongen genom att minimera vattenhalten. I princip innebär detta en eftersträvan av så 

grov ballaststorlek som möjligt. Exempelvis kan cementhalen sänkas med ca 20 kg/m3 om      , 
maximal ballaststorlek, ökas från 16 till 32 mm vilket motsvarar en vattenreduktion på ca 11 l/m3 vid vct 
0,45 (vattencementtal, se ekvation 2.1). 

 

    
              

              
       (ekv. 2.1) 

 

Korngradering bör därför väljas till grövsta möjlig utan att arbetbarheten eller stabiliteten äventyras, 
Betongrapport nr. 13 (2008).   

Tillsatsmedel 

Flyttillsatsmedel förekommer stort sett i all modern betong vars främsta uppgift är att reducera 
vattenbehovet. Som regel minskar även vattenseparationen något som bidrar till minimerad risk för 
dålig ytkvalité, Betonghandbok - Material (1997). Med flyttillsatsmedel kan dock krympningen öka 
något ibland, detta kompenseras dock ordentligt genom att vattenhalten reduceras upp till 30 %. 
Moderna superplasticerare, dvs. moderna flyttillsatser, har en tendens att kunna bidra till en viss 
hållfasthetsökning vid samma vct, Betongrapport nr. 13 (2008).  

Luftporbildare skapar ett finfördelat luftporsystem vilket förbättrar betongens motståndskraft mot 
upprepad frysning och upptining. Den verkar även gynnsamt för färska betongens stabilitet och 
motstånd mot vattenseparation. Dock reduceras hållfastheten med ökad lufthalt. Detta kan vara 
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värdefullt då armeringsbehovet för sprickfördelningen därigenom kan sänkas, Betongrapport nr. 13 
(2008). 

Övriga intressanta tillsatser för betonggolv är krympkompenserande- och krympreducerandemedel. 
Den förstnämnda verkar kompenserande mot kontraktionen som uppstår till följd av krympningen 
genom att ge en expansion under härdningen. Krympreducerande tillsatsmedel minskar ytspänningen i 
porvattnet och därmed reduceras den sammandragande kraften som uppkommer i betongen då vatten 
avgår från kapillärporerna. Potential att minska krympning upp till 40 - 50 % har indikerats vid försök, 
Betongrapport nr. 13 (2008). 

2.2 Sprickor i nygjuten betong och bakomliggande mekanismer 

2.2.1 Allmänt 

Töjningsrörelser i betongen orsakas av flera mekanismer såsom rörelser generade av betongen själv, 

expansion av inneslutna material, yttre tvång och last. Sprickor uppstår i betongen då gällande töjning 
överskrider gränstöjningen vilket varierar med betongens ålder och med töjningshastigheten. Genom 
lämpliga dimensioneringsmetoder och detaljutformning kan sprickbildning begränsas till en acceptabel 
nivå så kraven på funktion och utseende tillfredsställs. Att utforma konstruktionen så att mothållande 
tvång elimineras är ett vanligt och praktiskt sätt att beakta sprickor. Konstruktionen kan röra sig fritt 
och utvecklas utan att tvångsdeformationer uppstår. Genom rörelsefogar kan rörelsen styras till utvalda 
områden, Betonghandbok - Material (1997).   

 
Figur 2.3 Sprickorsak och tidpunkt för uppträdande av några olika sprickor, Betonghandbok - 
Material (1997). 

2.2.2 Mekanismer föreliggande (för uppkomst av) några vanliga spricktyper 

Plastisk krympning 

Nygjuten betong som utsätts för uttorkning i tillstyvnadsskedet uppstår efter några timmar plastisk 
krympning. Plastisk krympningen är den krympning som inträder medans betongmassan fortfarande är i 
plastiskt tillstånd och kan orsaka sprickbildning, så kallad plastiska krympsprickor, Betonghandbok - 
Material (1997), behandlas vidare under kapitel 2.4.4  
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Hydratationsvärme  

Temperaturen stiger under betongens hårdnade till följd av cementets värmeutveckling. Förhindras 
betongens utvidgning genom mothåll av angränsade konstruktioner stukas betongen och 
tryckspänningar uppkommer. I detta stadium är betongen fortfarande ung vilket ger huvudsakligen 
plastiska deformationer och därav relativt små tryckspänningar. Inom 0,5-2 dygn börjar betongen 
normalt svalna varvid en högre mognadsgrad erhållits, större elasticitetsmodul och mindre 
krypbenägenhet. Nu är betongens styvhet (elasticitetsmodul) betydligt större och om 
sammandragningen är förhindrad utvecklas dragspänningar. Överskrids draghållfastheten kan 
genomgående sprickor uppkomma, Betonghandbok - Material (1997).        

Krympning – mothåll vid sammandragning 

Samtidigt som betongen dras samman på grund av temperatursänkningen, enligt föregående stycke, 
uppträder krympning. Detta inträffar ofta samtidigt och i samverkan med mothåll vilket ger upphov till 

dragspänningar. Sammandragningen av krympning sker vanligtvis under en längre period varvid 
betongen samtidigt relaxerar (dvs. med tiden tappar betongen en del spännkrafter), vilket motverkar 
dragspänningar från att uppstå. Sker dock sammandragning hastigt hinner inte spänningsrelaxationen 
motverka de uppkommande spänningarna vilket resulterar i en genomgående spricka. Är 
sammandragningen större i betongs ytskikt än dess mittparti uppstår ytsprickor. I detta fall kommer 
mittenpartiet verka mothållande för ytskiktet, Betonghandbok - Material (1997). 

Armerings korrosion 

Korroderar armeringen bildas korrosionsprodukter vars volymökningar ca 2-3 gånger det korroderade 
stålets volym. Spjälkkrafter av volymökningen uppstår i betongen som därvid töjs. Överskrids 
gränstöjningen uppstår en spricka längs med armeringen. Sprickan expanderar i bredd och längd vilket 
resulterar i att täckskiktet spräcks och armeringen friläggs, Betonghandbok - Material (1997).  

Värmehärdning 

Inre sprickor och blåsor kan uppkomma vid värmehärdning av betongen. Luften i betongen har 
betydligt större värmeutvidgning än de resterande beståndsdelar betongen. Ett inre portryck uppstår vid 
uppvärmning och sprickbildning kan inträffa ifall betongens hållfasthet är för låg, Betonghandbok - 
Material (1997). 

2.2.3 Andra spricktyper i nygjuten betong och åtgärder 

Sättsprickor 

På grund av vattenseparation sjunker överytan i nygjuten betong i form av sättningar. Förhindras 
sättningen kan sättsprickor uppkomma när betongytan blivit tillräckligt styv för att sönderdelas. 
Vanligtvist uppträder sättsprickor 1-3 h efter gjutningen och uppträder ofta i ett regelbundet mönster. 
Normalt är sprickdjupet litet däremot kan sprickbredden i ytan bli stor, upp till 5 mm. Sprickbildningen 
blir särskilt omfattande då betongens täckskit är litet. 

Enligt Betonghandbok - Material (1997) är lämpliga åtgärder mot sättsprickor: 

- Minskning av betongens vattensperation 

- Gjutuppehåll, ca 2 h, vid sektionsändringar 

- Återvibrering när sättningen upphört och betongen fortfarande är vibrerbar 

- Efterbearbetning av ytan, t.ex. genom stålglättning, åtgärden sluter sprickorna i ytan 
men möjligtvis inte längre ner  

Plastiska krympsprickor 

Plastisk krympning inträffar av uttorkning i mycket tidig ålder, medan betongmassan är i plastiskt 
tillstånd vilket medför risk för sprickbildning så kallade plastik krympsprickor. Längden på sprickorna 
kan variera från några mm till 1-2 m, orienteringen kan vara parallellt eller i ett slumpmässigt mönster. 
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Sprickdjupet är ofta litet men ibland har genomgående plastiska krympsprickor observerats i 
bjälklagsplattor. Normalt uppkommer sprickorna 1-3 h efter gjutningen och förekommer året runt men 
framträder främst under vår och försommar, Betonghandbok - Material (1997).  

Genom skydd mot främst uttorkning och fukthärdning kan den plastiska krympningen begränsas. 
Åtgärder ska påbörjas innan det fria vattnet på överytan avdunstat, alltså före tillstyvnandet, 
Betonghandbok - Material (1997). 

Rekommenderande åtgärder: 

- Täckning med filt vars egenskaper har hög förmåga att hålla kvar vattnet, typ 
Wettex och vattenbegjutning  

- Täckning med plastfolie 

- Membranhärdning 

Sprickor av formars rörelse 

Om rörelser av gjutformen förekommer i tidig ålder, 1-6 h efter gjutning, kan sprickbildning 
uppkomma. Beroende på rörelsens storlek varierar spricklängd, sprickdjup och sprickbredd. 
Sprickmönstret kan vara svårt att särskilja från plastiska krympsprickor då även dessa är systematisk 
orienterade, Betonghandbok - Material (1997). 

Åtgärder tas vid projektering och dimensionering av formarna. Det gäller att dimensionera formar och 
ställningar tillräckligt styva samt kontrollera att ingjutna element är väl förankrade, Betonghandbok - 
Material (1997). 

Temperatursprickor 

Behandlas senare i temperaturkapitlet 2.7. 

Krympsprickor 

Behandlas senare i krympkapitlet 2.5. 

2.3 Fukt i betong 

Oavsett temperatur innehåller alltid luften en viss mängd vattenånga. Maximala mängden vattenånga 
som kan finnas vid en specifik temperatur beskrivs som mättnadsånghalt. Relativa fuktigheten, RH 
(Relative Humidity), anger luftens aktuella fuktinnehåll i förhållande till mättnadsånghalten, 
Betonghandbok - Material (1997).  

2.3.1 Fuktfixering 

Porösa material som betong har en förmåga att binda åt sig fukt ur luften. Vatten som inte binds 
kemiskt kommer vara fysikaliskt bundet i betongens porsystem. Fysikaliskt bundet vatten kommer dels 
adsorberas på porytorna, dels bindas i porsystemet till följd av kapillärkondensation, se figur 2.4, 
Johansson N. (2005)  
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Figur 2.4 Absorption och kapillärkondensation, Johansson N. (2005). 

Hur hårt bundet det fysikaliska vattnet är beror på porstorleken. Ju mindre porer desto hårdare bundet 
är vattnet och vid lägre RH sker adsorption och kapillärkondensation, Johansson N. (2005). 
Porstorlekfördelningen avgör hur mycket vatten som binds i betongen, vilket även beror på vct, 
cementmängd och en mängd andra faktorer, Emborg M., Jonasson J-E. & Knutsson S. (2007). 

2.3.2 Fukttransport  

Fukttransport i betong sker huvudsakligen via ång- och vätskefas. Kombinationen av de båda utgör den 
totala transportmekanismen. De olika mekanismerna är dominerande på olika sätt vid låg respektive hög 
relativfuktighet, se figur 2.5, Betonghandbok - Material (1997).  

Fuktdiffusion innebär att vattenmolekyler förflyttas i riktning mot avtagande koncentration, 
Majstorovic M. (2004) .I porsystem med lågt RH är diffusion dominerande genom porsystemet, 
samtidigt absorberas molekylerna på porväggarna. Vid ett visst RH har så mycket absorberats att 
menisker (krökta vattenytor mellan de fasta partiklarna) bildas i de små porerna, se figur 2.5. Därefter 
sker fukttransporten som en kombination av diffusion i de stora porerna, kapillärkondensation och 
förångning i meniskerna samt vätsketransport i de små porerna. Vid högt RH (>80 %) i porsystemet 
dominerar vätsketransport och ren diffusion är mycket liten, Betonghandbok - Material (1997). 

 
Figur 2.5 Principiell fukttransport i por, a) låg Rh – enbart ångdiffusion (qv), b) hög RH – 
kombination av ångdiffusion och kapillärsugning (qw), Betonghandbok - Material (1997)  
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Fukttransportkoefficienten, δ, är en materialparameter som beror på betongens vct, hydratationsgrad 

samt RH. Vid lägre vct och högre hydratationsgrad blir betongen tätare, vilket ger ett lägre 
fukttransportkoefficientvärde, Betonghandbok - Material (1997).  

 
Figur 2.6 Fukttransportkoefficienten δv för betong vid varierande vct som funktion av RH, 

Johansson N. (2005). 

Figur 2.6 illustrerar tydligt att vct har betydande roll för fukttransporten vid RH över 80 %. Ur 
uttorkningssynpunkt är RH-området över 80 % det mest intressanta. Som observeras i figuren är 
fukttransportkoefficienten mindre beroende av vct vid lägre RH. 

2.3.3 Uttorkning  

Att kunna beräkna uttorkningstid för olika betongkvaliteter och fuktmiljöer är väsentligt vid t.ex. 
mattläggning. Även vid bedömning av krympningsförloppet är det nödvändigt att förutsäga 
uttorkningsförloppet, Betonghandbok - Material (1997).  

Generellt är det relativt krångligt att beräkna uttorkningsförlopp i material vilket även innefattar 
materialet betong. Eftersom betongens täthet växer till följd av cementhydratationen (inre uttorkning) 
och genom att inverkan av RH är mycket stor blir beräkningarna komplicerade.   

Uttorkning i en betongplatta sker först via ytan medans den centrala delen i plattan fortfarande har ett 
högt fukttillstånd. Efter golvbeläggning med tätt material inträffar omfördelning och utjämning av 
fukten. För dubbelsidig uttorkning, där möjlighet ges att torka ut åt två håll, illustreras principen av 
omfördelningen i figur 2.7, Löfgren P. (2006).  

 

Figur 2.7 Dubbelsidig uttorkning, a) fuktprofil före uttorkning, b) fuktprofil under uttorkning, c) fuktprofil efter 
golvläggning samt omfördelning av fukt under matten, Löfgren P. (2006). 
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2.3.4 Självuttorkning 

Självuttorkning är vattenförbrukningen som sker i hydrarationsprocessen, dvs. cementets kemiska 
reaktion med vatten, vilket leder till successivt hårdnande av betongen. Till följd av den kemiska 
reaktionen bildas cementpasta vilket ger betongen ny struktur allteftersom hydratationen fortskrider, se 
figur 2.8, Andersson P. & Lundberg N. (2007). 

 
Figur 2.8 Strukturutveckling hos cementpasta, a) direkt efter blandning, b) efter några minuter, c) 
vid bindning, d) efter några månader, Andersson P. & Lundberg N. (2007). 

Andelen cementgel begränsar hur tät strukturen slutligen blir. Vanligtvis räcker denna inte till för att 
fylla ut alla hålrum. De större hålrummen kallas kapillärporer och existerar i all betong med vct > 0,39. 
Mängden kapillärporer ökar med ökat vct. Kapillärporerna medför vidare att cementpastans 
permeabilitet stiger medans hållfastheten och beständigheten reduceras, Andersson P. & Lundberg N. 
(2007).  

Vid kemisk bindning av vattnet reduceras cementpastans volym med ca 25 %. Innebörden blir att 
cementreaktionen skapar ett luftfyllt porutrymme i betongen vilket är fuktisolerad från omgivningen 
(membranhärdad). Trots detta sker en inre uttorkning, så kallad självuttorkning. Dessa luftfyllda porer, 
självuttorkningsporer, är dock inga särskilda porer utan utgör enbart en del av det vanliga 
kapillärporsystemet, Johansson N. (2005).   

Självuttorkningen är direkt proportionell mot hydratationsgraden och blir därför större med ökad 
betongålder. Då porsystemet gradvist töms genom självuttorkning sker samtidigt en reducering av 
fukthalt i betongen i jämförelse mot fullständigt vattenmättad. Följaktligen reduceras RH i betongen 
vars sänkningsstorlek ges av jämviktsfuktkurvan, se figur 2.9.  

Vid lågt vct (högpresterand betong) blir kurvan betydligt flackare än för betong med högt vct 
(normalbetong). Därav blir sänkningen av RH större trots att mängden självuttorkningsporer inte är 
mer omfattande hos sådan betong.  
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Figur 2.9 Principiella jämviktsfuktkurvor för normalbetong t.v. och högpresterandebetong t.h. We är 
mängden fysikaliskt bundet vatten, Wo är mängden blandningsvatten, Wn är mängden kemiskt 
bundet vatten, Johansson N. (2005).   

2.3.5 Fuktfördelning 

Att förutsäga fuktförhållandet för ett visst fall krävs vetskap om dels ett antal materialegenskaper samt ett 
antal randvillkor (mikroklimat) för konstruktionens alla delar. Materialegenskaper såsom 
hydratationshastighet, fuktbindning, fuktkapacitet och fukttransportförmåga bör beaktas. Med 
mikroklimat menas lufttemperatur, luftfuktighet, nederbörd, strålning etc., Betonghandbok - Material 
(1997). 

Fuktfördelningen kan beräknas i en konstruktion genom kännedom av aktuella omgivningsklimat 
samt begynnelsefukthalter. Därutav kan stationära fall (förhållanden ändras inte med tiden) och icke 
stationära fall (förhållanden varierar i tiden) skiljas åt.  

Stationär fuktfördelning ändras inte med tiden utan erhålls efter lång tid, dvs. när byggfukten är 
uttorkad samt omgivningsklimatet är relativt konstant i tiden. Detta gäller oftast konstruktioner 
inomhus. Icke stationär fuktfördelning innebär att fuktförhållandena varierar i konstruktionen med 
tiden genom t.ex. uttorkning, uppfuktning eller klimatvariation, Majstorovic M. (2004) 

2.4 Krympning 

2.4.1 Inverkande faktorer 

Krympning är en materialrörelse framkallad av en minskning i den ursprungliga volymen. 
Materialrörelsen i betong orsakas av hydratisering, cementpastans sammandragning, och 
värmeutveckling från denna samt vattenavgång vid uttorkning, Hansson J. & Lindström T. (2008). 

Sker volymförändringen utan några inre eller yttre mothållande krafter benämns det fri krympning. 
Motsatsen är förhindrad krympning vilket kan inträffa i en konstruktion då flera beståndsdelar har olika 
krympegenskaper, samt yttre påverkan från omgivande konstruktioner eller gjutformar. Även 
armeringsstänger inuti betongen som inte har samma krympegenskaper kan agera mothållande.  Skador 
från krympningen uppstår vanligtvist genom sprickor och kantresning men kan även ge upphov till 
långsamma deformationer i t.ex. plattor, Hansson J. & Lindström T. (2008).  

Huvudsakliga orsaken till krympning beror på förlusten av vatten vid avdunstning från den fria 
betongytan. Totala storleken på krympningen beror på materialet, temperaturen, RH, betongens ålder 
då uttorkning inträder och betongkroppens storlek och form, Hansson J. & Lindström T. (2008).  
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Krympningsförloppet beror även på betongens vct. Vanligtvist minskar slutkrympningen något med 
sjunkande vct, dock blir krympförloppet snabbare samt att betongen blir sprödare. Betong av högre 
kvalité är därför mer sprickbenägen och alltför lågt vct bör undvikas. För högt vct är inte heller optimalt 
då detta resulterar i ökad uttorkningskrypning, sämre slitstyrka och täthet samt svagare hållfasthet, 
Betonghandbok - Material (1997) . Krympningen är ett långvarigt förlopp som kan pågå i flera tiotal år 
men ca 70 % sker under de första tre månaderna, Hansson J. & Lindström T. (2008). 

2.4.2 Autogen krympning 

Cementhydratationens konsumtion av vatten i den kemiska processen orsakar den autogena 
krympningen (självkrympning), Hansson J. & Lindström T. (2008). Krympningen inträffar i ett förseglat 
system vilket innebär att den sker huvudsakligen utan utbyte av vatten från omgivningen, Jones E. & 
Stål C. (2007). Autogen krympning pågår så längde hydratisering äger rum, Hansson J. & Lindström T. 
(2008). Den autogena krympningen är även en del av den plastiska krympningen, se kapitel 2.4.4. 

2.4.3 Uttorkningskrympning 

Uttorkningskrympning förorsakas av att fukt diffunderas till omgivningen vilket medför 
volymminskning till följd av vattenförlust i porerna, Hansson J. & Lindström T. (2008). För att 
kompensera volymminskningen kan exempelvis rörelsefogar, dilatationsfogar, konstrueras vilket tillåter 
rörelser mellan betongplattorna. Uttorkningskrympning är en långsam process som kan pågå i flertalet 
år, denna avtar dock med tiden och når tillslut ett slutvärde, Jones E. & Stål C. (2007).  

2.4.4 Plastisk krympning 

Nygjuten betong som utsätts för extern uttorkning eller självuttorkning, se även kapitel 2.4.2, i 
tillstyvnandet inträder efter några timmar plastisk krympning, Hansson J. & Lindström T. (2008). 
Plastisk krympningen är den krympning som sker medans betongmassan fortfarande är i plastiskt 
tillstånd och kan orsaka sprickbildning, så kallad plastiska krympsprickor. Dessa uppträder normalt då 
avdunstningen är större än vattenseparationen, dvs. när betongytan blivit torr, se figur 2.10, 
Betonghandbok - Material (1997). 

 
Figur 2.10 Vattenseparation och plastisk krympning, Betonghandbok - Material (1997). 

Plastisk krympning anses bero på att kapillärkrafter uppstår i betongytan vid uttorkningen. Då 
betongytan blir torr bildas krökta vattenytor, menisker, mellan de fasta partiklarna. Kapillärt undertryck 
skapas av meniskerna vilket ger upphov till att partiklarna närmar sig varandra och betongen krymper. 
Inledningsvis samverkar kapillärtrycket och den plastiska krympningen tills kapillärtrycket hastigt faller, 
se figur 2.11. Samtidigt har betongen börjar hårdna och blivit styvare varvid den platsiska krympningen 
upphör, Betonghandbok - Material (1997). 
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Figur 2.11 Illustration av plastisk krympning, A, och kapillärtrycket, B, hos betong som funktion 
av tiden efter gjutningen, Betonghandbok - Material (1997). 

Samtidigt som den plastiska krypningen tilltar sker en avsevärd reducering av betongens töjbarhet, 
överskrids töjbarheten av krympningen spricker betongen. Risken för detta beror på storleken, 
hastigheten och yttre förhållanden hos krympningen samt utvecklingen av töjbarheten, Betonghandbok 
- Material (1997). 

2.4.5 Krypning 

Krypning är benämningen på den tidsberoende deformationen under kvarstående last. Att särskilja på 
vad som är krypning och krympning är svårt men viktigt. Krypning är en deformation vilkens primära 
orsak är en spänning, medans krympning är en deformation vars huvudsakliga orsak är uttorkning. Såväl 
konstruktioner som laboratorieprovkroppar påverkas samtidigt av både spänning och uttorkning, därav 
svårt att särskilja. 

Faktorer som påverkar krypningen kan delas in i de som beror på betongens egenskaper samt de som 
beror på yttre faktorer. Krypningsegenskaperna i normal svensk betongen beror huvudsakligen på 
krypningen hos cementpastan. Krympningens storlek påverkas av ett antal yttre faktorer, såsom 
härdningstid, temperatur och fuktförhållanden, Betonghandbok - Material (1997). 

2.5 Krympsprickor 

2.5.1 Inverkande faktorer 

Krymprörelser som sker utan någon form av hinder ger inte upphov till sprickbildning. Krympning 
kombinerat med mothåll orsakar däremot sprickor. Mothållet kan dels komma från konstruktionens 
inre del krymper mindre än dess yta samt från angränsade konstruktionsdelar, förankringar, stöd eller 

grund. Sprickbildning sker när betongens dragbrottstöjning på 0,1-0,2 ‰ uppnås, Betonghandbok - 
Material (1997).   

Faktorer som främst påverkar risken för sprickbildning är krympningens storlek och tidsförlopp, 
graden av mothåll, betongens elasticitetsmodul och betongens spänningsrelaxation, Betonghandbok - 
Material (1997). 

Krympsprickor kan uppstå till följd av, Betonghandbok - Material (1997): 

- Krympning vid omgivande konstruktioners mothåll 

- Differenskrympning 
o Ensidig uttorkning 
o Olika krypningshastigheter 
o Olika slutkrympning 



Undvikande av sprickor i industrigolv 
Avdelningen för byggkonstruktion, Luleå tekniska universitet 

 

- 16 - 

 

Att minska krympningens hastighet och slutvärde är en generell åtgärd mot krympsprickor. Detta kan 
göras genom minskad vattenhalt hos betongen vilket leder till reducerat slutkrympningsvärde samt 
minskad krympningshastighet genom att uttorkningen fördröjs, Betonghandbok - Material (1997). I 
nuläget är det dock känt att självuttorkningen blir större vid mindre vct, Betonghandbok – HPB (2000). 

2.5.2 Krympsprickor vid omgivningens mothåll 

Ifall omgivande konstruktioner förhindrar krympning genom mothåll uppstår sprickor vinkelrätt mot 
rörelseriktningen, dessa sprickor är nästan alltid genomgående. Likheter finns med de genomgående 
sprickor som uppkommer ifrån temperaturrörelser. Då det många gånger är en förenad effekt av 
temperatur- och krympningsrörelser som orsakar sprickbildningen. Beroende på antalet sprickor samt 
den totala rörelsen varierar sprickbredden mycket, Betonghandbok - Material (1997).  

Lämpliga åtgärder, förutom minskning av krympningens storlek och hastighet: 

- Placering av armering så fördelningen av sprickorna blir fler småsprickor 

- Anordning av fogar  

2.5.3 Sprickor orsakade av differenskrympning 

Differenskrympning bero på tre olika faktorer: ensidig uttorkning, olika krymphastigheter och olika 
slutkrympning.  

Ensidig uttorkning av en konstruktion innebär att delen närmast ytan krymper snabbast, vilket bidrar 
till att konstruktionen vill kröka sig. Håll krökningen emot av t.ex. egentyngden uppstår dragspänningar 
i ytan vilket orsakar sprickor om draghållfastigheten överskrids. Krympsprickor av ensidig uttorkning 
förekommer i exempelvis golv på mark, grundplattor mot grundvattenytan, sandwichelement och 
flytande golv, Betonghandbok - Material (1997). 

Krymphastigheten är beroende av konstruktionens tvärsnittsdimensioner. Förhållandet mellan 
volymen och tvärsnittsarea är effekten av krympningshastigheten och beskrivas med parametrarna 
Volymen/Arean (V/A).  Som beskriver att en tjock konstruktion krymper väsentligt långsammare än en 
tunn. Om två krympande konstruktioner är fast förbundna med avsevärt olika V/A uppstår 
tvångskrafter och påkänningar som kan leda till sprickbildning. Olika krymphastigheter förekommer 
exempelvis vid golv på mark som omgivs av en kantbalk. Genom att ändra dimensioner och styvhet 
kan olika krymphastigheter begränsas. Dessutom kan sprickbredden minskas och fördelas genom 
armering, Betonghandbok - Material (1997). 

Slutkrympningens värde påverkas förutom av omgivningens relativa fuktighet även av 
betongsammansättningen då främst vattenhalt och mängden cementpasta. Två sammankopplade 
konstruktionsdelar med väsentligt olika betongsammansättningar slutkrymper olika. Då uppstår 
tvångskrafter och möjlighet för sprickbildning. Exempel på denna typ av sprickor kan härledas till 
hopgjutning av ny och gammal betong. Där den äldre betongen redan krympt en del före 
sammangjutningen och vid samverkan mellan nya och gamla betongen kommer medföra två olika 
slutkrympvärden. Detta existerar exempelvis vid tvåskiktsgolv, pågjutningar och lagningar. Åtgärder kan 
tas genom att fukta den äldre betongen innan hopgjutning sker med ny betong, samt använda betong 
med låg vattenhalt och hög stenhalt, Betonghandbok - Material (1997). 

2.6 Temperatur i nygjuten betong 

2.6.1 Temperaturspänningar 

Begreppet temperaturspänning innefattar både volymändringar orsakade av temperatur och fukt, även 
vid förseglade förhållanden sker en autogen krympning, Jonasson J-E. (2003). Sker volymförändring i 
betongen fritt tillföljd av temperaturökning (hydratation) respektive temperaturminskning uppstår inga 
temperaturspänningar. Dock existerar alltid tvång inom en nygjuten betongkropp varvid 
temperaturrörelser förhindras vilket leder till uppkomst av drag- och tryckspänningar, Malmberg, Bo . 
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De första timmarna efter gjutningen infinner sig betongen i plastiskt stadium. Därför uppkommer inga 
spänningar vid en inledande medeltemperaturhöjning. Den fortsatta hydratationen bidrar till fortsatt 
temperaturökning vilket ger uppkomst av tryckspänningar. För golv och andra tunna konstruktioner 
uppnås normalt maximalvärdet något dygn efter gjutningen. Tryckspänningarna avtar snabbt under 
efterföljande avsvalning och betongelementet blir fullständigt spänningslöst efter bara några graders 
minskning. Den fortgående avsvalningen ger upphov till växande dragspänningar, Malmberg, Bo.  

Nedanstående faktorer påverkar huvudsakligen uppkomsten av temperaturspänningar, Emborg M. 
(1997): 

- Volymförändringar i samband med temperaturutvecklingen på grund av hydratation 

- Graden av tvång i det nygjutna elementet   

- Den unga betongens mekaniska egenskaper 

- Inverkan på och fördelning av mekaniska egenskaper på grund av olikformig 
mognadsutveckling 

- Temperaturer och temperaturrörelser hos anslutande konstruktionsdelar samt 
omgivningstemperatur 

2.6.2 Temperaturförlopp - inverkande faktorer  

Faktorer vilket påverkar temperaturförloppet kan delas in i inre faktorer respektive yttre faktorer, se 
tabell 2.1  

 

Tabell 2.1 Inverkande faktorer för temperaturförloppet, Emborg M. (1997).  

Inre faktorer 

Betongrecept och blandning 

Yttre faktorer 

Gjutningsförfarande och miljö 

- Mängd och typ av cement 

- Mängd och typ av ballast 

- Maximala stenstorleken,      

- Vattencementtal, vct 

- Tillsatsmedel, tillsatsmaterial 

- Gjuttemperatur,       

- Lufttemperatur,       

- Motgjuten konstruktions temp., 

     

- Artificiell temperaturstyrning 

- Formar, isolering, härdningsmetod 

- Vindhastighet, solbestrålning etc. 

 

De inre faktorerna har ett direkt samband till betongens värmeutveckling och bestäms genom 
adiabatisk kalometri alternativt semi adiabatisk kalometri. I adiabatisk kalometri mäts värmeeffekten på 
små prover vid konstant temperatur och i semi adiabatisk kalometri mäts värmeutvecklingen genom 
temperaturökningen hos ett isolerat prov, Emborg M. (1997).  

Viktiga yttre faktorer är värmeledningskoefficienter och värmeövergångstal hos form och isolering vid 
beräkning av temperaturer. Värmeövergångstal kan ha betydande inverkan för temperaturförloppet i 

slanka konstruktioner vilket påverkar risken för genomgående sprickor, samt temperaturförhållandet i 
ytskiktet på grövre konstruktioner vilket påverkar risken för ytsprickor, Emborg M. (1997). 

Tunnare konstruktioner (tvärsnitt < 0,4 m) som har stor yta i förhållande till dess volym påverkas 
sprickrisken mest av yttre faktorerna, medans inre faktorerna påverkar i högre grad grövre 
konstruktioner, Emborg M. (1997). 

2.7 Temperatursprickor 

Problemen med temperatursprickor har traditionellt sammankopplas vid kraftiga betongkonstruktioner 
såsom industrigolv, dammar, fundament etc. där betongelementets temperaturökning kan bli stora, 
ojämna och långvariga. Dock kan temperatursprickbildning förekomma vid slankare konstruktioner 
med ogynnsamma inspänningsförhållanden, Betonghandbok - Material (1997).  
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Figur 2.12 Visar exempel på ytspickor och genomgående sprickor som uppkommer i expansionsfasen 
respektive kontraktionsfasen, Betonghandbok - Material (1997). 

I grova konstruktioner är temperaturstegringen på grund av hydratation omfattande och 
temperaturfall vid avsvalningsskedet blir därför stort. Stora temperaturskillnader kan därmed uppkomma 
mellan mittendelen och ytskiktet vilket ger upphov till risk för sprickbildning, Betonghandbok - 
Material (1997).  

Uppkomst av temperatursprickor i tidigt stadige kan delas in i två huvudgrupper, genomgående 
sprickor och ytsprickor. Beroende på vilken skede dessa uppkommer kan det vidare skiljas på sprickor i 
expansionsfasen (uppvärmningsskedet) respektive sprickor i kontraktionsfasen (avsvalningsskedet), se 
tabell 2.2, Emborg M. (1997). 

 

Tabell 2.2 Spricktyper i expansionsfasen samt kontraktionsfasen, Emborg M. (1997). 

Spricktyp Expansionsfas 
(uppvärmning) 

Kontraktionsfas 
(avsvalning) 

Genomgående 
sprickor 

Uppkommer om skillnaden i 
medeltemperaturen är stor mellan 
olika delar av en gjutetapp. Även 
sprickor i motgjuten konstruktion 
kan uppstå 

Uppkommer vanligen i 
samband med tvång från 
motgjuten konstruktion 

Ytsprickor Uppkommer vanligen om 
temperaturskillnaden är stor 
mellan centrala delar och yta 

Kan uppkomma vid hastig 
avkylning, t.ex. avformning vid 
kall väderlek 

 

2.7.1 Genomgåendesprickor 

Genomgående sprickor uppstår ofta i avsvalningsskedet kombinerat med yttre tvång och går tvärs 
igenom konstruktionen Även vid uppvärmningsfasen kan genomgående sprickor uppkomma då 
medeltemperaturen i olika delar av en gjutetapp skiljer sig avsevärt, t.ex. mellan centrala delar och 
kantdelar i en platta. Temperaturspänningar uppstår vid förhindring av temperaturrörelser, yttre tvång, 
och ger upphov till de genomgående sprickorna, Betonghandbok - Material (1997).  
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2.7.2 Ytsprickor 

Ytsprickor framträder främst under temperaturstegringen i tidigt skede tillföljd av temperaturojämnheter 
i betongelementet. Elementets inre delar blir ofta varmare varvid den tenderar expandera mer än 
ytskiktet och därigenom ge upphov till dragspänningar i ytan. I samband med avformning kan den 
varma betongen i ytskiktet kylas ned hastigt och ytsprickor kan uppträda, Emborg M. (1997). 

2.7.3 Sprickor i expansionsfasen 

Tidiga sprickor i uppvärmningsskedet framträder inom några dygn efter gjutningen och under denna fas 
kan både genomgående sprickor och ytsprickor förekomma. Sprickbildning hos motgjutna 
konstruktioner är ofta aktuellt under expansionsfasen, Betonghandbok - Material (1997). Sprickor i 
detta skede tenderar sluta sig vid kontraktionen och kan självläka i den unga betongen. Detta kan dock 
bidra till sprickbildning från en annan faktor under konstruktionens livstid, Emborg M. (1997).  

2.7.4 Sprickor i kontraktionsfasen 

Sprickor under avsvalningsskedet är vanligtvist genomgående beroende på dimensioner och andra 
faktorer kan detta inträffa veckor, månader och i extremfall år efter gjutningen. Sprickbildningen under 
kontraktionsfasen blir generellt bestående och kan bidra negativt till konstruktionens beständighet, 
täthet m.m.  Ytsprickor som uppstår vid sen avformning kan även tilläggas under denna kategori, 
Betonghandbok - Material (1997). 
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3 KRYMPMODELLER 

3.1 Preliminär krympmodell  

En preliminär och förenklad modell för krympningen antogs enligt ekvation 3.1, materialets fria 
krympning antas vara linjärt beroende av ändringen i RH. Denna modell baseras på den relativa 
fuktigheten som fås ur uttorkningsprogrammet BI Dry, där uttorkningsprofil erhålls över tvärsnittet för 

det aktuella fallet uttryckt med tiden. Konstanten    behöver dock kalibreras så att realistiska 
krympningsresultat erhålls.  

 

                         (ekv. 3.1) 

 

där, 

     är både den autogena krympningen och uttorkningskrympningen,     

      är en konstant vilket behövs justeras,                       

        är vad den ekvivalenta relativa fuktigheten för det aktuella fallet skulle vara ifall

 omgivande temperatur var 20   ,     

 

Uttorkningsförloppet erhålls från BI Dry för ett känt tvärsnitt där gällande dimensioner samt yttre och 

inre parametrar anges, varvid        erhålls över tvärsnittet med tiden. Dessa matas därefter in i 
ekvation 3.1. Beräkningen ger krympningsförloppet där både den autogena krympningen och 
uttorkningskrympningen beaktas.  

Från ekvation 3.2 kan sedan krympning beräknas om till temperaturrörelser enligt ekvation 3.5. Den 

fiktiva temperaturen     som är omräknade        från BI Dry kan sedan importeras till ConTeStPro 

där    kan justeras ytterligare emot mätvärden från provkropparna, i avseende till dess krökning och 
krympning.  

 

              (ekv. 3.2) 

 

Omskrivning ger, 

   
  

   

 
       (ekv. 3.3) 

             
       (ekv. 3.4) 

 

Ekvation 3.1 och 3.3 insatt i ekvation 3.4 ger, 

          
               

 
    (ekv. 3.5) 

 

där, 

      är fiktivtemperatur,      
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       är 20   , starttemperaturen från BI Dry då ekvivalenta relativa fuktigheten beräknas 

   är              , värmeutvidgnings faktor för betong  

3.1.1 Kalibrering av konstanten     

 
 
Figur 3.1 Illustrerar en schematiskbild över metodvalet för kalibrering av konstanten C1, skuggande 
området behandlas senare under kapitel 4. 

Mätmetod och mätvärden från provkropp   

Konstanten    justeras så att krympmodellen överensstämmer med mätvärden från provkroppar. 
Provkropparna utsätts för ojämnuttorkning, självuttorkning och ensidiguttorkning, vilket ger upphov 
till krökning av betongkroppen eftersom denna inte mothålls av sin egentyngd. Detta motsvarar 
förhållanden som industrigolv utsätts för. 

Den Svenska Standarden, SS 13 72 15, för bedömning av hårdnandebetongs krympning i 
provkroppar är utarbetad av Byggstandardiseringen, BST. Utförandet av denna metod sker med 
standardiserade utrustning, mätmetod, omgivandeförhållanden och dimensioner på provkroppen. 
Krympningen registreras genom att mätdon placeras mot ingjutna mätdubbar i provkropparnas ändytor, 
där ändlängdminskningen registrerar i förhållande till då mätningen startade. Följaktligen beaktas inte 
krökningen vilket kan inträffar för platta på mark, därav används mätvärden från en annan mätmetod 
där krökning tillgodoses.  

Metoden som tar hänsyn till ojämnkrympning är utvecklad vid LTU och därmed inte Svensk 
Standard, Lindqvist M. (1997). Utförandet sker genom att två mätdubbar limmas fast med ett givet 
avstånd emellan på översidan respektive undersidan, se figur 3.2. 
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Figur 3.2 Illustration av en provkropp med fastlimmade mätdubbar, Lindqvist M. (1997). 

 Mätningen utförs med en steigermätare där avståndet mellan de två mätdubbarna på båda sidorna 
mäts kontinuerligt, den uppmätta längdändring är således krympningen som inträffar på ytan. 
Krökningen samt medelkrympningen kan därefter beräknas utifrån differensen mellan de registrerade 
värdena på respektive sida.  

Jämförelse provkropp mot preliminär krympmodell  

Genom att ange samma dimensioner och parametrar som provkropparna utsattes för enligt LTU-
metoden i BI Dry erhålls uttorkningsförloppet. Utdatavärdena erhålls i en datafil vilket skapas efter varje 
simulering i BI Dry. För att denna fil ska blir åtkomlig måste en bakdörr öppnas i programmet via 
administrationsbefogenhet. Erhållna värdena kommer från en resultatgraf vilket återfinns under 
resultatdelen i BI Dry, för exempel på en 2D-graf se figur 3.3.  

 
Figur 3.3 Exempel på fuktprofil över tvärsnittet med tiden vilket baseras på de erforderliga RH-
värdena genererade i en utdatafil.    
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Beroende på hur många värden som ska plottas över tvärsnittet väljs ett antal lager så tillfredställande 
resultat kan erhållas. Dessa exporteras till Excel där RH-värdena dokumenteras samt sker eventuellt 
omstrukturering och anpassning så kommande exportering till ConTeStPro blir genomförbar.    

En likvärdig tvådimensionell modell utformas i sprickanalysprogrammet ConTeStPro. Utformning 
sker genom CAD-liknade ritmetod varvid randvillkor och blockets materiella egenskaper definieras 
utifrån provkroppens förutsättningar, se exempel i figur 3.4. Innan simulering av temperatur och 
spänning utförs i ConTeStPro importeras uttorkningsprofilen från Excel, samt avlägsnas den autogen 
krympningen som tillgodoses i nuvarande version av ConTeStPro. Varvid ConTeStPro beräknar om 
uttorkningen till fiktiva temperaturrörelser enligt ekvation 3.5, denna inkluderas sedan i simuleringen av 
modellerna.  

 

          
               

 
    (ekv. 3.5) 

 

Ur beräkningsresultatet från ConTeStPro kan modellens krökning och yttre krympning avläsas. 
Därefter kan jämförelse utföras emot mätvärden från provkropparna vilket möjliggör att konstanten C1 
kan kalibreras, så en korrekt krympmodell som möjligt erhålls. 

 
Figur 3.4 Exempel från ett fundament på mark med definierande materialegenskaper och randvillkor.   

3.1.2 Delanalys – Kalibrering av konstanten C1 

Dock drabbades ConTeStPro under examensarbetens gång av oväntade komplikationer. Dels kunde 
inte omprogrammering utföras då dagens operativsystem kolliderade med ConTeStPros kompilator. 
Även fast krökningen och krympningen beräknas i nuvarande version av ConTeStPro så utförs ingen 
utmatning av dessa värden, vilket medförde att omprogrammering måste ske. Detta möjliggjorde inte 
heller att fuktprofiler kunde importeras och omräknas till fiktiva temperaturrörelser. Istället utfördes 
dessa beräkningar enligt ekvation 3.5 separat i Excel, se bilaga A.1. Vid importeringen av de fiktiva 

temperaturrörelserna erhölls orealistiska resultat då temperaturparametern berodde på så många 
variabler, vilket medförde att ytterligare programmering behövdes utföras. Grundprincipen med 
kalibreringen av C1 fick därmed förenklas genom att den justerades enbart mot medelkrympningen från 
två provkroppar, varvid krymodellen blev approximativ.  

Mätvärden för den nya förenklade justeringen erhölls av Carlswärd, Jonas, se bilaga A.2. Två 
provkroppar av betongklass C35/45, vct 0,47 (byggcement) utsattes för ojämnuttorkning genom att alla 
sidor förseglandes förutom ovansidan. Värdena erhölls från mätningar utförda vid två separata tillfällen, 
benämnt Göteborg och Nykvarn, i ett försök att efterlikna betongplatta på mark. Utförandet av 
försöket motsvarar Svensk Standard dock avviker dimensionen på provkropparna då en form på 
100x50x500 mm3 (BxHxL) användes, samt varierade omgivande RH något, medelfuktigheten angav ligga 
på 65 %, och proverna vattenbadades inte i sju dygn innan mätning påbörjades vilket föreskrivs i 
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standarden. Utifrån detta matades motsvarande förutsättningar in i BI Dry. Då inte ett exakt 
motsvarande fall existerade i BI Dry valdes fallet gjutning mot gammalbetong, se bilaga A.3, inverkan av 

den gamla betongen anses minimal. Ett medelvärde beräknades i Excel för relativa fuktigheten,       , 
över tvärsnittet vid varje tidpunkt och slutligen beräknades medelkrympningen enligt ekvation 3.1, se 
bilaga A.4. Efter justering av konstanten i Excel i avseende på provkropparna, se figur 3.5, antogs tillslut 

   till -0,039                  . 

 
Figur 3.5 Jämförelse av medelkrympningen från provkropparna samt den slutgiltiga krympmodellen. 

Från figur 3.5 skådliggörs tydligt hur mätvärdena från Göteborg avviker väldigt i förhållande till både 
Nykvarn och BI Dry. Dock observeras ett linjärt samband de första dygnen varefter 
Göteborgprovkroppen nästan helt slutar krympa för att sedan flertalet gånger påbörja krympningen 
igen. Detta förmodas bero på, enligt Carlswärd, Jonas, att provkroppen förvarades i en tvätthall där 
väldigt varierande RH uppmättes. Under ett dygn uppmättes RH varierade från 90 % till 50 % vilket 
troligtvis beror på att porten till tvätthallen var stängd respektive öppen, då det var väldigt varmt under 
denna mätperiod. Samt kan även provkroppen omedvetet blivit nedfuktad vid tvättning av 
cementblandare. Av dessa omständigheter antas sanna krympningen ligga mer åt Nykvarnvärdena.   

Slutligen antogs approximativa krympmodellen till, 

 

                            (ekv. 3.6) 

 

3.2 Jämförelse av krympmodeller 

Krympmodeller som existerar idag är utarbetade ifrån olika aspekter. I Sverige har Boverkets handbok 
om betongkonstruktioner, BBK 04, hänvisat till Betonghandbok - Material ifall krympningens 
tidsförlopp bör beaktas. För högpresterande betong finns en separat handbok, Betonghandbok – HPB 
(högpresterande betong), i denna tas hänsyn till autogen krympning vilket inte behandlas i 
Betonghandbok - Material för normalpresterande betong då uttorkningskrympningen beaktas mest i 
tunnare konstruktioner. Vidare har även en Eurocode krympmodell kommit i samband med den nya 
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europeiska standardiseringen som blev gällande från och med 1 januari 2011. Den approximativa 
krympmodellen tar hänsyn till både uttorkningskrympning och autogenkrympning. 

Typexemplet som används vid jämförelsen av krympmodellerna erhölls av Emborg, Mats & Jonasson, 
Jan-Erik.  

Typfallet är en 0,4 m tjock betongplatta på mark, ensidigtuttorkning inträffar. Betongplattan har 
bredden 18 m och längden 22 m av betongkvalité C40/50 vct 0,40, anläggningscement var föreskrivet. 

Vidare antogs bl.a. omgivande RH till 60 %, omgivandemedeltemperatur 17   , betongens 

leveranstemperatur 20    samt att uttorkningen påbörjas under första dygnet.  

3.2 .1 Betonghandbok - Material  

Betonghandbok - Material behandlar krympning med två värden, materialets fria slutkrympning samt 
kroppens yttre fria krympning. Krympmodell utgår från en referenskrympning som materialparameter. 
Därefter korrigeras slutvärdet beroende på omgivande fuktighet, samt analyseras tidsförloppet enligt 

diffusionsteorin för uttorkning, Betonghandbok - Material (1997). För fullständiga beräkningar se bilaga 
B.1.  

 

                    (ekv. 3.7) 

 

där, 

        är yttre fria krympningen,      

       är faktor vilket anger relativ tidsförlopp, med slutvärdet 1 efter oändlig tid  

      är faktor beroende av omgivningens relativa fuktighet, normerad till 1 för 50 % RH,     

       är materialets fria slutkrympning, referenskrympning,      

 

Materialets fria slutkrympning 

     
 

   
 
 
           (ekv. 3.7) 

 

där, 

      är betongens vattenhalt, [kg/m3]  

 

Relativa fuktighetens inverkan 

            
  

   
 
 
       (ekv. 3.8) 

 

där, 

      är omgivningens relativa fuktighet,     

 

Krympningens tidsförlopp 

    
    

            
      (ekv. 3.9) 
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där, 

       är aktuell tidpunkt, [dygn] 

     är tidpunkten för start av uttorkning, [dygn] 

     är uttorkningstiden varvid betongen uppnått 50 % av slutkrympningsvärdet, [dygn] 

Beräknas vidare,  

         
     

    
 
 
 
  

  
       (ekv. 3.10) 

 

där, 

      är uttorkningstiden till halva slutkrympningen för en tänkt referenssituation, sätts 

 generellt för betong till 250 dygn 

       är en dimensionslös parameter vilket beror på uttorkningsförhållandena 

      är en parameter vilket avser teoretisk tjocklek enligt villkor från diffusionsteorin fås 
 ur tabell, [m] 

       är en parameter vilket varierar med fuktlagringstidens längd 

 

Fås ur, 

    
        

  

  
                  

                                      

      (ekv. 3.11) 

      är en parameter som beror på temperaturens inverkan på uttorkningshastigheten 

 

Ges av, 

   
   

     
  

     
 

     
 

 

   
 
     (ekv. 3.12) 

 

där,  

   är omgivandetemperatur,       

 

3.2.2 Eurocode 2 

Krympningen enligt Eurocode 2 är summan av autogen krympning och uttorkningskrympning. 
Krympning från autogena delen utvecklas under betongens hårdnade, vilket inträffar i tidigålder. 
Sambandet är en linjärfunktion av betongens tillstyvnande. Krympningen beroende på 
diffusionsuttorkning utvecklas långsamt, då detta är en funktion ifrån utvandring av vatten genom 
hårdnad betong, Eurocode 2 (2004), För fullständiga beräkningar se bilaga B.2. 

 

                 (ekv. 3.13) 
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där, 

        är totala krympningen,     

       är uttorkningskrympningen,     

       är autogena krympningen,     

 

 

Uttorkningskrympning 

                              (ekv. 3.14) 

 

där,  

       är en koefficient som beror den ekvivalenta tjockleken,    (se nedan), fås ut tabell  

          
    

               
 
      (ekv. 3.15) 

 

där, 

      är betongålder vid avsedd tidpunkt, [dygn]   

      är betongålder då uttorkningen påbörjas, [dygn] 

     är nominella tjockleken på tvärsnittet, [m] 

 

Vidare ges    av, 

   
   

 
       (ekv. 3.16) 

 

där, 

     är betongens tvärsnittsarea, [m2] 

      är omkretsen på den del av tvärsnittet vilket utsätts för uttorkning, [m]  

       är grundläggande bestämning av uttorkningskrympningens deformation,     

 

Fås ur, 

                                    
   

    
             (ekv. 3.17) 

 

där, 

       är koefficient vilket beror på cementtyp 

     för långsamt hårdnande betong (S) 

      för normalt hårdnande betong (N) 

     för kvickt hårdnande betong (R) 

       är koefficient vilket beror på cementtyp 
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        för långsamt hårdnande betong (S) 

        för normalt hårdnande betong (N) 

         för kvickt hårdnande betong (R) 

      är medeltryckhållfastheten, [MPa] 

      är        

     är en parameter vilket beror på omgivningens relativa fuktighet 

 

Fås ur, 

             
  

   
 
 
       (ekv. 3.18) 

 

där, 

     är omgivande relativfuktighet,     

     är        

 

Autogen krympning 

                          (ekv. 3.19) 

 

där, 

                             (ekv. 3.20) 

 

där, 

      är karaktäristiska tryckhållfastheten för betong, [MPa]  

                           (ekv. 3.21) 

 

där, 

      är betongålder vid avsedd tidpunkt, [dygn]    

  

3.2.3 Betonghandbok – Högpresterande Betong 

I Betonghandbok - HPB tas, till skillnad från Betonghandbok - Material för normal presterande betong, 
hänsyn till den autogena krympningen. Även fast krympmodellen är avsedd för betong med hög 
hållfasthet tillämpas den autogena delen genom addition med krympmodellen Betonghandbok - 
Material från kapitel 3.2.1. Detta är dock inte optimalt utan görs enbart i jämförande syfte, 
Betonghandbok - HPB (2000). För fullständiga beräkningar se bilaga B.3. 

 

                            (ekv. 3.21) 

 

där, 
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         är totala krympningen,         

        är yttre fria krympningen från kapitel 3.2.1,      

        är autogena krympningen,         

 

Autogen krympning 

                         (ekv. 3.22) 

 

Vidare fås      ur,  

                 
 

 
           (ekv. 3.23) 

 

där, 

 

 
    är vatten till bindemedel förhållandet 

 

             
   

     
 
   
       (ekv. 3.24) 

 

där, 

       är betongålder vid avsedd tidpunkt, [dygn]       

      är en tidsparameter avsedd för alla HPB, sätts allmänt till 5 dygn 

      är betongålder i dygn då självuttorkningen påbörjas, sätts generellt till 1 dygn 

 

3.2.4 Approximativkrympmodell 

För att få en uppfattning hur den approximativa krympmodellen ställer sig i förhållande till de andra 
modellerna utförs även krympningsberäkning utifrån typfallet för denna modell. Utifrån samma 
ingående parametrar som angavs i början av detta kapitel för betongplattan angavs likvärdiga indata i 
uttorkningsprogrammet BI Dry. Dock kan inte versionen av BI Dry som används beräkna 
uttorkningstiden längre än ett år varav slutvärdet på krympningen uteblir. Utifrån uttorkningsprofilen 
beräknas en medelfuktighet genom tvärsnittet för respektive tidpunkt. Ur ekvation 3.6 kan därmed 
medelkrympningen erhållas med tiden.  

 

                            (ekv. 3.6) 

  

Från BI Dry erhålls även en utdatafil ifall betongplattan skulle vara helt förseglad, dvs. om ingen 
uttorkning sker mot luften utan enbart autogena krympningen inträffar. Genom jämförelse av det 
förseglade fallet mot det verkliga fallet kan inverkan av uttorkningskrympningen erhållas. För 
fullständiga beräkningar se bilaga B.4. 
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3.2.5 Jämförelseanalys 

Eurocode 2 och Betonghandbok 

Eurocode 2 tillgodoser den autogen krympning vilket inte behandlas i Betonghandbok – Material detta 
behöver inte vara aktuellt i en tunnare konstruktion då uttorkningskrympningen bör beaktas mest. 
Eurocode 2 tar även hänsyn till cementtyp i avseende på hur snabbt tillstyvnandet sker. Dock tar inte 
Eurocode 2 betongens vattenhalt och omgivande temperatur i beaktning som i Betonghandbok - 
Material utan cementtyp och betongens tryckhållfasthet behandlas istället. Eurocode 2 reducerar dock 
uttorkningskrympningen i avseende på hur stor den autogena krympning blir beroende på 
hållfasthetsklass. För betongklass C40/50 är inte krympmodellen från Betonghandbok - Material 
optimal då denna är utarbetad med betongklass C20/25 som referens.  

 
Figur 3.6 Jämförelse mellan olika krympmodeller uttryckt med tiden. 

Från figur 3.6 ses att nästan alla jämförda krympmodeller utvecklas tio gånger så snabbt till 0,1   
krympning i avseende mot Betonghandbok - Material. Eurocode 2 Klass R utvecklas hastigast och 
erhåller störst värde efter 30 års krympning (ca 10000 dygn). Denna är avsedd för kvickt hårdnande 
betong vilket kan jämföras med byggcement som vanligtvist förekommer i svenska betonggolv. Dock 
inte i detta fall där anläggningscement var föreskrivet vilket motsvarar Eurocode 2 Klass N, denna ger 
en mer gynnsam krympning både till slutvärde samt utvecklingsförlopp. I Betonghandbok - Material 
behandlas cementtyp med en generell referenskrympning. Betonghandbok - Material med autogena 
delen från Betonghandbok - HPB (högpresterande betong) följer samma trend som Eurocode 2 i början 

för att sedan avta men ger en större slutkrympning än Betonghandbok – Materialmodellen pga. 
tillskottet från den autogena krympningen. Detta autogena tillskott kan vara mer aktuellt i ett fall med 
ensidig uttorkning samt då det aktuella fallets tjocklek ligger precis på randen för vad som definieras som 

en tunnkonstruktion. Det autogena tillskottet i Eurocode 2 ligger på 0,065   vid 100 dygn, se bilaga 
B.2, vilket kan vara avgörande ur sprickrisk synpunkt, om nu detta är tillförlitligt resultat.  

En generell regel, som nämndes i litteraturstudien, är att ca 70 % av krympningen inträffar under de 
tre första månaderna (ca 100 dygn) och kan pågå flera tiotal år (ca 10000 dygn). Denna grundprincip har 
modellerna svårt att uppfylla då principen gäller för tunnare konstruktioner och det aktuella fallet kan 
inte godtas som tunn.  
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I en annan krympningsjämförelse mellan Eurocode 2 och Betonghandbok - Material utförda av 
Abdulkarim B. & Ahmadi S. (2010) ges ett annorlunda resultat, se figur 3.7. Jämförelsen är baserad på 
betongbjälklag, utsatt för dubbelsidiguttorkning, med tjocklek 0,22 m och bredden 2,4 m samt utförd 

med betongklass C45/55, omgivandetemperaturen 20    och medel RH på 50 %. Tyvärr framgår inte 
exakt vilken cementtyp som användes. Men i jämförelseanalysen från rapporten framgår att Eurocode 2 
valdes som krympmodell vilket antas att byggcement användes.   

 
Figur 3.7 Jämförelse mellan Eurocode 2 och Betonghandbok - Material, där två olika cementklasser, 
Klass R och Klass N, för Eurocode 2 valts att jämföras mot Betonghandbok - Material, Abdulkarim 
B. & Ahmadi S. (2010). 

Tydligt åskådliggörs även här att Betonghandbok - Materialmodellen inte följer samma snabba 
krymputveckling som Eurocode 2 kurvorna, framförallt Klass R. Dock är betongklassen även i denna 
jämförelse relativt hög vilket inte är optimalt för Betonghandbok - Materialmodellen d denna är 
utarbetad utifrån C20/25. Ifrån den två Eurocode 2 jämförelserna, Klass R och Klass N, skiljer även i 

detta exempel över 0,1   i slutkrympningsvärde. Eftersom Betonghandbok - Material behandlar 
cementtyp generellt bör nog denna krympmodell beaktas ifall byggcement föreskrivs, beroende på den 
stora skillnaden i utvecklingen av krympningshastighet. Däremot når Betonghandbok - Material och 
Eurocode 2 Klass R i stort sett samma slutkrympning men detta är efter ca 30 år. Detta kan bero på den 
dubbelsidiga uttorkning vilket inte ger en lika stor autogen effekt samt att tvärsnittets tjocklek i detta fall 
är mindre än i jämförelsen från figur 3.5.  
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Jämförelse av approximativkrympmodell mot Eurocode 2 och Betonghandbok  

 
Figur 3.8 Visar approximativa krympmodellen i förhållande till Eurocode 2 och Betonghandbok. 

Figur 3.8 illustrerar tydligt skillnader i jämförelsen med den approximativa krympmodellen mot 
Eurocode 2 samt Betonghandbok. Krympningen som approximativa modellen ger upphov till under ett 
år är de andra modellerna inte i närheten av att erhålla som slutkrympning. Den approximativa 
medelkrympningen som framgår av figur 3.8 är baserad på byggcement vilket inte var föreskrivet, samt 
ger denna en snabbare krympningsutveckling. Dock var valet av typexempel i jämförelsen inte det mest 
optimala då denna betongplatta faktiskt drabbades av omfattande genomgående sprickor i verkligheten. 
Orsaken till att sprickbildning uppstod kunde inte heller förklaras med sprickanalyseringsprogrammet 
ConTeStPro, för resultatrapport se bilaga B.5. Genom att sprickbildning inträffade för det jämförda 
fallet är utvecklingsförloppet för den approximativa krympningen inte orealistisk, trots att denna baserats 
på byggcement. I efterhand skulle jämförelsen gjorts av en mer väldefinierad betongplatta.  
  

0,00000

0,00010

0,00020

0,00030

0,00040

0,00050

0,00060

0,00070

1 10 100 1000 10000 100000

B
e

to
n

ge
n

s 
kr

ym
p

n
in

g 
[m

/m
]

Tiden i dygn (logaritmisk skala)

Jämförelse krympmodeller

Eurocode, klass N

Betonghandbok

Betonghandbok + HPB 
(autogendel)

Eurocode, klass R

Approximativ 
krympmodell



Undvikande av sprickor i industrigolv 
Avdelningen för byggkonstruktion, Luleå tekniska universitet 

 

- 34 - 

 

I jämförelsen av det förseglade fallet mot det verkliga fallet, se figur 3.9, åskådliggörs att diffusion 
uttorkningen, sker mot luft, ger ett betydligt tillägg för det aktuella fallet i avseende på 
medelkrympningen. Samt åskådliggörs att den autogena krympningen är dominerande.    

 
Figur 3.9 Jämförelse av medelkrympningen ifrån typexemplet mellan det verkliga fallen och fallet om 
betongplattan är helt förseglad.
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4 Kalibrering av ANSYS 

 
 
Figur 4.1 Illustrerar en schematiskbild över metodvalet för kalibrering av ANSYS, skuggande 
området behandlas tidigare under kapitel 3.1.1. 

4.1 Metod för kalibrering 

Utifrån väldefinierade typfallen, där spänningsfördelningen är väl dokumenterad, utformas motsvarade 
fall i BI Dry med samma materialegenskaper och omgivande förhållanden. Varvid BI Dry beräknar 
uttorkningsprofiler för respektive fall där ett visst antal fördefinierade lager (punkter) ger relativa 
fuktigheten för respektive punkt genom hela tvärsnittet med tiden. Resultatet erhålls i form av 
utdatafiler som importeras och dokumenteras i Excel, eventuellt måste omstrukturering av värdena ske 
så nästa steg kan utföras, detta för att sedan exporteras vidare till sprickanalysprogrammet ConTeStPro 
samt FEM-programmet ANSYS. 

4.1.1 Spänningsberäkning i ConTeStPro  

Innan importeringen kan ske måste en likvärdig modell för respektive väldefinierade typfall utformas i 
ConTeStPro, med ekvivalenta randvillkor, materialegenskaper och inre parametrar anges. Då 
ConTeStPro tar hänsyn till den autogena krympningen måste denna avlägsnas innan beräkningar kan 
utföras. Detta så krympeffekten av självuttorkningen inte beaktas två gånger genom att BI Dry beräknar 
uttorkningsprofiler i hänsyn på både uttorkning och självuttorkning. De dokumenterade 
uttorkningsprofilerna importeras därefter till respektive fall i ConTeStPro varvid programmet beräknar 
om dessa enligt ekvation 3.5 till fiktiva temperaturrörelser.  

 

          
                   

 
    (ekv. 3.5) 

 

Den fiktiva temperaturrörelsen tillgodoräknas sedan i temperatur- och spänningssimuleringarna av 
modellerna, tillskottet i temperaturen ger upphov till spänningar. Spännings- och töjningsresultatet från 
respektive beräkning dokumenteras för att i ett senare skede jämföras mot spänningsfördelningen 
erhållen från FEM-programmet ANSYS. 
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4.1.2  Spänningsberäkning i ANSYS 

I samarbete med WSP Sverige AB tillämpas FEM-programmet ANSYS i samma sprickanalyserings-
syfte som ConTeStPro. Dimensionsmässigt identiska modeller utformats tredimensionellt i ANSYS 
med avseende på respektive typfall. Fuktprofilerna beräknas om till fiktiva temperaturrörelser enligt 
ekvation 3.5 i Excel innan de importeras till ANSYS och därefter utförs simuleringarna. 

 

          
                   

 
    (ekv. 3.5) 

 

 Spännings- och töjningsresultatet från respektive beräkning dokumenteras och en resultatjämförelse 
utförs för respektive typfall emot resultatet erhållen från ConTeStPro beräkningarna. Varvid justering 
och kalibrering utförs i ANSYS materialmodell, baserad på Eurocode 2, för att så teorietiskt möjlig 

samma spänningsnivåer erhålls. 

Med en förbättrad materialmodell i ANSYS utförs slutligen beräkningar av sprickfördelning för några 
verkliga fall där oönskad sprickbildning inträffat. Genom att placera armering i modellen kan eventuellt 
sprickvidder beräknas för fallen och vid resultatjämförelse i avseende på sprickfördelningen kan 
eventuellt den oönskade sprickfördelningen förklaras för de verkliga fallen. 

4.1.3 Delanalys – Kalibrering av ANSYS 

Som nämnts tidigare drabbades ConTeStPro av komplikationer vilket medförde att den tänkta metoden 
inte kunde utföras. Därigenom fick steget med jämförelsen mellan programsystemens töjningsresultat 
och spänningsfördelning kasseras. Resonemanget blev istället att utföra ett metodförsök med att 
importera fiktiva temperaturrörelser från ett fall ur BI Dry till ANSYS. Därefter utföra en simulering 
och kontrollera spänningsfördelningen i fallet för att sedan placera armering i tvärsnittet och eventuellt 
kunna erhålla möjliga sprickfördelningar. Metodförsöket skulle möjligtvis kunna förutse eventuella 
komplikationer vilket skulle kunna uppstår i ANSYS och vid importering av fiktiva temperaturrörelser. 
Men efter förseningar i examensarbetet och pågående projekt från WSPs sida fanns inte möjligheten, 
inom den lilla tidsramen som fanns kvar, att utföra metodförsöket. 
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5 DISKUSSION OCH ANALYS 

Problem med oönskade sprickbildningar i betongkonstruktioner har alltid förekommit och frågan är om 
det kommer att förbli så. Forskning har bedrivits kontinuerligt genom årens gång och belyst olika 
områden men fortfarande finns många olösta problem angående den mognade betongens egenskaper 
och beteende. 

Utvecklingen som sker kontinuerligt av betongsammansättningen för att optimera härdningstid, 
täckskikt, funktion etc. ger konsekvenser för den mognande betongen. Följderna kan bli oönskade och 
okontrollerade sprickbildningar om man inte vet vad konsekvenserna blir vid förändring av ett 
betongrecept. Förändring i ett recept pga. att problem uppdagats i en analys vid en specifik tidpunkt 
eller beroende av en beståndsdel i receptet behöver inte betyda att problemet eliminerades. Problemet 

kan förskjutas till ett annat tillfälle samt kan nya komplikationer uppstår av en annan parameter då 
sammansättningen förändrats. 

I Sverige har problem med industrigolv belysts i en omfattande rapport vilket resulterade i 
Betongrapport nr. 13 (2008). Rapporten är ett initiativtagande av Svenska Betongföreningen där en 
kommitté tillsattes utgörandes av en arbetsgrupp och en referensgrupp, arbetet resulterade i 
rekommendationer för projektering, materialval, produktion, drift och underhåll. Under 
introduktionskapitlet till rapporten står att av alla skadeutredningar, genomförda av CBI Konsult, utgör 
golv ca 20 % av skadefallen varav sprickor är den vanligaste bristen på 35 %, Betongrapport nr. 13 
(2008). Krympning är möjligen inte den största orsaken till sprickbildning men väl en bidragande 
faktor. 

5.1 Krympmodeller 

De två jämförelserna mellan krympmodellen från Eurocode 2 respektive Betonghanbok - Material, se 
figur 3.6 och 3.7, gav skilda resultat. I typfallet betongplattan gav Eurocode 2 Klass R och Klass N 
betydligt snabbare krympningsutveckling än Betonghanbok – Material, samt gav Klass R störst 
slutvärde. Jämförelsen utförda av Abdulkarim B. & Ahmadi S. (2010) för betongbjälklaget gav samma 
resultat utvecklingsmässigt mellan Eurocode 2 och Betonghandbok - Material, dock blev slutvärdet 
samma för Klass R och Betonghandbok - Material, se även jämförelseanalyskapitel 3.2.5. För 
betongplattan sker ensidiguttorkning, större andel autogen krympning, i en relativ tjockkonstruktion 
medans dubbelsidiguttorkning, mindre andel autogen krympning, sker i det tunnare betongbjälklaget . 
Detta kan förklara varför skillnader finns mellan typfallen i avseende på slutkrympning från 
Betonghandbok - Material mot Eurocodeklasserna. Ifall betongplattan varit föreskriven med 
byggcement hade Betonghandbok - Material varit betydligt mindre än Eurocode 2 Klass R om denna 
modell nu ger rimliga värden.  

Anmärkningsvärt från grafen för betongplattan, se figur 3.6, är att krympningen enligt 
Betonghandbok – Material inte avtar med tiden vilket den ska göra. Denna krympmodell är utvecklad 
på 1970-talet och en hel del har hänt med betongsammansättningen sedan dess, sedan att Eurocode 2 
ska vara mer korrekt är svårt att svara på. I efterhand skulle en jämförelse gjorts av krympmodellerna 
mot en provkropp utsatt för ensidiguttorkning och därefter analysera vilken som överensstämde mest 
emot industrigolvliknade fall. Men det var inte vad detta examensarbete gick ut på då dessa modeller 
enbart beräknar medelkrympningen, yttre fria krympningen, på en kropp som får röra sig helt fritt.  

Genom att tillgodoses krympningen på den yttre fria kroppen beaktas krympningen ur ett 
konstruktionsmässigt synsätt och inte i ett mekanistiskt sätt, om vad som egentligen sker i betongen 
under mognandet. Därav anses krympmodellerna Eurocode 2 och Betonghandbok - Material vara 
bristfälliga dock är dessa fullt tillämpningsbara i avseende på olika fall och aspekter. Befintliga 
krympmodeller kan inte heller tillgodose varken inre eller yttre mothåll och därtill inte behandla 
krympfördelningen i ett tvärsnitt på rätt sätt, vilket kan vara ytterst relevant för vissa 
betongkonstruktioner under dess mognande.  
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Genom att basera en krympmodell på relativa fuktigheten från uttorkningsprofiler ur BI Dry erhålls 
relevant utdata för tvärsnittet i avseende på uttorkning, självuttorkning, omgivande förhållande, 
betongens hydratationstillväxt och därigenom beaktas även temperaturförloppet. Varefter hydratationen 
fortskrider i betongen, cementets reaktion med vatten, sker en gradvis ändring av betongens vattenhalt i 
förhållande tillfullständigt vattenmättad (100 % RH). Den gradvisa ändringen av RH över tvärsnittet 
med tiden, enligt BI Dry, är den totala uttorkningen vilket kan ligga till grunden för beräknig av den 
totala fria krympningen i varje lager (punkt).  

Då den totala krympningen tillgodosetts i BI Dry behöver denna faktor inte behandlas vidare. Vid 

justeringen av konstanten    för den preliminära krympmodellen framkom att ConTeStPro, se även 
delanalyskapitel 3.1.2, inte var redo för den metodutveckling som detta examensarbete baserades på. 
Detta bidrog till att preliminära krympmodellen inte kunde kalibreras på det tänkta sättet, varvid den 
blev approximativ krympmodell. Jämförelseanalysen, se figur 3.8, mellan de befintliga krympmodellerna 
och den approximativa krympmodellen, se även jämförelseanalys kapitel 3.2.5, illustrerar tydliga 
skillnader. Medelkrympning från approximativa modellen ger avsevärt högre och snabbare 

krympningen vilket kan vara effekten av moderna cement. Detta kan eventuellt vara förklaringen till 
varför betongplattan drabbades av omfattande genomgående sprickbildningar i verkligheten, med detta i 
åtanke kan inte den approximativa krympmodellen förkasta. Samt att denna modell justerades utifrån 
mätningar och betraktar betongens mognad mer ingående medans Eurocode 2 och Betonghandbok - 
Material är generella beräkningsverktyg, se kapitel 5.2. Dock var valet av betongplatta inte optimalt då 
denna erhöll omfattande genomgående sprickbildningar i verkligheten. En mer väldefinierad 
betongplatta skulle valts som typexempel istället. 

Svensk Standard som används vid mätning av provkroppar borde överses då denna enbart beaktar 
medelkrympningen. LTU-metoden är ett steg i rätt riktning. Optimala mätmetoden vore om 
deformationer inne i betongen skulle kunna mätas genom ingjutning av sensorer som registrerar 
uppkommande spänningar och deformationer. Teknik finns för att utföra denna sorts mätning dock är 
mätdonet väldigt stor i förhållande till provkropp och mätning sker enbart i en punkt, detta är även en 
kostnadsfråga då mätdonet är väldigt dyrt. En variant av tekniken som återfinns i trådtöjningsgivare 
skulle eventuellt kunna appliceras på något sätt.  

5.2 Kalibrering av ANSYS 

Kalibreringen av materialmodellen i ANSYS uteblev på grund av komplikationer i ConTeStPro samt 
uteblev även metodutveckling av ANSYS pga. tidsbrist, se även delanalyskapitel 4.1.2. Då inget resultat 
erhållit i denna del kan inte heller forskningsfrågorna besvaras förutom att de i nuläget inte är 
genomförbart. Dock känns det inte felaktigt att basera en krympmodell på relativa fuktigheten i det 
avseende att den erhålls ur BI Dry. 

Eurocode 2 är ett generellt beräkningsverktyg och anpassningsbar för alla betongkonstruktioner. Detta 
betyder att formler har kompromissats för att ge ett allmänt betraktelsesätt utan avseende på det aktuella 
elementets direkta ändamål och inre mekanismer. I ANSYS beräknas för närvarande 
krympningsfördelningen i ett tvärsnitt med Eurocode 2 vilket är felaktigt då krympmodellen är avsedd 
för medelkrympningen.  

Att hela materialmodellen i ANSYS i nuläget baseras på Eurocode 2 är missvisande i avseende på 
mognande betong. Fall som studeras i sprickanalyseringsprogram utförs just i syftet att studera 
sprickrisken vilket kan förekommande under betongens mognad. Under mognadstiden förändras 
betongens egenskaper väldigt mycket och materialmodellen i ConTeStPro baseras just på detta utifrån 
laborationsförsök. Sker gjutning i en stor etapp inträffar inte samma mognadsgrad homogent över t.ex. 
hela betongplattan med tiden, därav upphov till ett inre tvång. Men med hjälp och i avseende på 
ConTeStPro skulle en bättre materialmodell, framförallt i betongens tidiga ålder, kunna kalibreras i 
ANSYS utifrån dens Eurocode 2 baserade materialmodell.  

ConTeStPro tar till skillnad från ANSYS även hänsyn till omgivningen i avseende på hur det aktuella 
fallets temperatur- och spänningsfördelning kan påverkas av angränsade konstruktioner och 
omgivandetemperaturer. I ANSYS behandlas istället inspänningsgrader och tvång vilket kan om det 
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beaktas på rätt sätt ge likvärdigt resultat, ifrån utgångspunkten att ConTeStPro är mer korrekt. Sättet att 
behandla omgivandeförhållanden är något som skulle kunna kalibreras vidare i ANSYS genom 
systemjämförelse med ConTeStPro och laborationsförsök. 

ConTeStPro besitter en mer välutvecklad materialmodell än ANSYS i nuläget. En modifikation 
skulle vara, ifall tänkta materialmodellkalibreringen misslyckades, att exportera deformationer och 
spänningsfördelning från ConTeStPro till ANSYS förutsatt att uttorkningsprofiler från BI Dry går att 
importera till ConTeStPro. På så sätt skulle betongens egenskaper under mognandet beaktas utifrån ett 
mer välanalyserat sätt. Alternativt skulle en materialmodell för mognande betong kunna programmeras i 
ANSYS utifrån data från provkroppar enligt liknande sätt som ConTeStPro baserats på.  
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6. SLUTSATSER 

6.1 Slutsatser från litteraturstudien 

Sammanfattningsvis kan följande slutsatser dras från litteraturstudien: 

 

- Det är väldigt viktigt att förstå konsekvenserna som följer vid förändring av ett 
betongrecept.  
 

- Gjutning vid ogynnsamma omgivandeförhållanden och osymmetriska 
konstruktioner bör sprickrisken särskilt beaktas.   
 

- Svårt att i efterhand utvärdera orsaken till varför sprickbildning inträffade enbart 
genom att studera sprickmönstret.  
 

- Vad som händer fysikaliska vid uttorkning och självuttorkning är en sak men det är 
för närvarande väldigt svårt att sätta ett värde på uttorkningen från fall till fall. 
 

- Sprickor kan uppkomma utan att vara visuellt synbara vilket kan orsaka reducera 
beständigheten och leda till sprickbildning vid ett senare tillfälle. 

6.2 Slutsatser från krympmodeller 

Sammanfattningsvis kan följande slutsatser dras från jämförelsen av de olika krympmodellerna: 

 

- Väldigt svårt att anpassa en formel som beskriver krympningen generellt utan att 
betrakta respektive fall individuellt. 
 

- Krympmodellerna enligt Eurocode 2 och Betonghandbok – Material är bättre 
anpassningsbar till olika situationer, Betonghandbok – Material bör undvikas vid stor 
andel autogen krympning. 
 

- Krympmodell baserad på relativa fuktigheten från uttorkningsprofiler ur BI Dry 
erhåller relevant utdata för tvärsnittet med tiden. 
 

- Svensk Standard bör utvecklas vidare för att motsvara verkliga fall samt bör 
mätteknik och mätverktyg utvecklas. 
 

- Approximativa krympmodellen kan inte förkastas pga. dåligt val av jämförelsetypfall. 

 

6.3 Slutsatser från kalibreringen av ANSYS 

Sammanfattningsvis kan följande slutsatser dras från kalibreringen av ANSYS: 

 

- Forskningsfrågorna kan inte besvaras förutom att de i nuläget inte är genomförbart. 
 

- Materialmodellen i ANSYS i nuläget, baserad på Eurocode 2, är missvisande i 
avseende på ung betong. 
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6.4 Förslag till framtida studier 

Mer studier av provkroppar borde utföras för fler betongsammansättningar och dessa bör ske 
kontinuerligt så uppdaterade materialmodeller existerar, varav materialmodellerna kan betraktas på ett 
mer korrekt sätt. Idag exciterar bara betongsammansättningarna av byggcement i BI Dry och i 
ConTeStPro är framförallt materialdata ifrån anläggningscement utvecklad. Samt saknas vissa 
betongklasser vid olika vct vilket gör att ingenjörsmässiga antaganden måste utföras i programmen. 

Framförallt behövs studier för hur provkropparna ska utsättas för olika situationer som motsvarar 
verkliga förhållanden, där den befintliga Svensk Standard bör utvecklas vidare. Detta genererar även till 
vidare studier av mättekniker och verktyg för att mäta uppkommande inre deformationer och 
spänningar, befintliga tekniker från andra branscher skulle kunna tillämpas. 

Ifrån detta examensarbete uteblev resultatdelen vilket gör att denna studie skulle kunna utföras igen. 
Vidare studie skulle i första hand kontrollera hur Eurocode och ConTeStPro förhåller sig gentemot 
mätdata från provkroppar och därefter analyser om eventuell kalibrering av ANSYS materialmodell är 

befogad.  

Sättet att behandla omgivandeförhållanden är något som skulle kunna kalibreras vidare i ANSYS 
genom systemjämförelse med ConTeStPro och laborationsförsök. 
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8. BILAGEFÖRTECKNING 

Bilaga A – Preliminärkrympningsmodell 

Bilaga B – Jämförelse krympningsmodeller 
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Bilaga A Preliminärkrympningsmodell 

A.1  Fiktiva temperaturrörelser
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A.2  Mätvärden provkroppar 

A.2.1  Mätvärden provkropp - Göteborg 
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A.2.1  Mätvärden provkropp - Nykvarn 
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A.3  Fuktprofilutdata från BI Dry motsvarade provkropparna 
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A.4  Medelrelativfuktighet samt medelkrympning från BI Dry 

Tid, dygn Medel RH Medel ε 

0 100 0

0,83333333 99,2222222 0

3 93,1686275 -0,236090196

6 90,2862745 -0,348501961

9 88,5686275 -0,415490196

12 87,3392157 -0,463437255

15 86,4 -0,500066667

18 85,627451 -0,530196078

21 84,9745098 -0,555660784

24 84,4215686 -0,57722549

27 83,927451 -0,596496078

30 83,4862745 -0,613701961

33 83,0921569 -0,629072549

36 82,7313725 -0,643143137

39 82,4039216 -0,655913725

42 82,0980392 -0,667843137

45 81,8137255 -0,678931373

48 81,5470588 -0,689331373

51 81,3019608 -0,698890196  
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54 81,0686275 -0,707990196

57 80,845098 -0,716707843

60 80,6313725 -0,725043137

63 80,4352941 -0,732690196

66 80,2490196 -0,739954902

69 80,0588235 -0,747372549

72 79,8901961 -0,75394902

75 79,727451 -0,760296078

78 79,5686275 -0,766490196

81 79,4235294 -0,77214902

84 79,2764706 -0,777884314

87 79,1235294 -0,78384902

90 78,9941176 -0,788896078

93 78,8588235 -0,794172549

96 78,7372549 -0,798913725

99 78,6196078 -0,803501961

102 78,4921569 -0,808472549

105 78,3862745 -0,812601961

108 78,272549 -0,817037255

111 78,1647059 -0,821243137

114 78,0607843 -0,825296078

117 77,9607843 -0,829196078

120 77,8686275 -0,832790196  
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Bilaga B Jämförelse krympningsmodeller 

B.1  Betonghandbok - Material  
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25,1 0,00001 0,04128

31,6 0,00001 0,04650

39,8 0,00001 0,05234

50,1 0,00002 0,05886

63,1 0,00002 0,06615

79,4 0,00002 0,07430

100,0 0,00002 0,08341

125,9 0,00003 0,09360

158,5 0,00003 0,10499

199,5 0,00003 0,11771

251,2 0,00004 0,13190

316,2 0,00004 0,14773

398,1 0,00005 0,16534

501,2 0,00005 0,18491

631,0 0,00006 0,20660

794,3 0,00006 0,23057

1000,0 0,00007 0,25697

1258,9 0,00008 0,28592

1584,9 0,00009 0,31749

1995,3 0,00010 0,35169

2511,9 0,00011 0,38845

3162,3 0,00012 0,42759

3981,1 0,00013 0,46881

5011,9 0,00014 0,51166

6309,6 0,00015 0,55558

7943,3 0,00016 0,59987

10000,0 0,00018 0,64375

12589,3 0,00019 0,68641

15848,9 0,00020 0,72709

19952,6 0,00021 0,76513

25118,9 0,00022 0,79999

31622,8 0,00023 0,83137

39810,7 0,00024 0,85910

50118,7 0,00024 0,88322

63095,7 0,00025 0,90390

79432,8 0,00025 0,92140

100000,0 0,00026 0,93605   
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B.2  Eurocode 

B.2.1  Eurocode 2 – Klass N  
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12,6 0,00004 0,00000 0,01 0,000038 0,51

15,8 0,00004 0,00000 0,02 0,000041 0,55

20,0 0,00005 0,00000 0,02 0,000044 0,59

25,1 0,00005 0,00000 0,03 0,000047 0,63

31,6 0,00006 0,00001 0,03 0,000051 0,68

39,8 0,00006 0,00001 0,04 0,000054 0,72

50,1 0,00007 0,00001 0,05 0,000057 0,76

63,1 0,00007 0,00001 0,06 0,000060 0,80

79,4 0,00008 0,00001 0,08 0,000062 0,83

100,0 0,00008 0,00002 0,10 0,000065 0,86

125,9 0,00009 0,00002 0,12 0,000067 0,89

158,5 0,00009 0,00002 0,15 0,000069 0,92

199,5 0,00010 0,00003 0,18 0,000071 0,94

251,2 0,00011 0,00004 0,22 0,000072 0,96

316,2 0,00012 0,00004 0,26 0,000073 0,97

398,1 0,00012 0,00005 0,30 0,000074 0,98

501,2 0,00013 0,00006 0,36 0,000074 0,99

631,0 0,00014 0,00007 0,41 0,000075 0,99

794,3 0,00015 0,00008 0,47 0,000075 1,00

1000,0 0,00016 0,00009 0,52 0,000075 1,00

1258,9 0,00017 0,00010 0,58 0,000075 1,00

1584,9 0,00018 0,00011 0,64 0,000075 1,00

1995,3 0,00019 0,00011 0,69 0,000075 1,00

2511,9 0,00020 0,00012 0,74 0,000075 1,00

3162,3 0,00020 0,00013 0,78 0,000075 1,00

3981,1 0,00021 0,00014 0,81 0,000075 1,00

5011,9 0,00022 0,00014 0,85 0,000075 1,00

6309,6 0,00022 0,00015 0,87 0,000075 1,00

7943,3 0,00022 0,00015 0,90 0,000075 1,00

10000,0 0,00023 0,00015 0,92 0,000075 1,00

12589,3 0,00023 0,00016 0,93 0,000075 1,00

15848,9 0,00023 0,00016 0,95 0,000075 1,00

19952,6 0,00023 0,00016 0,96 0,000075 1,00

25118,9 0,00024 0,00016 0,97 0,000075 1,00

31622,8 0,00024 0,00016 0,97 0,000075 1,00

39810,7 0,00024 0,00016 0,98 0,000075 1,00

50118,7 0,00024 0,00016 0,98 0,000075 1,00

63095,7 0,00024 0,00016 0,99 0,000075 1,00

79432,8 0,00024 0,00017 0,99 0,000075 1,00

100000,0 0,00024 0,00017 0,99 0,000075 1,00  
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B.2.1  Eurocode 2 – Klass R 
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20,0 0,00005 0,00001 0,02 0,000044 0,59

25,1 0,00006 0,00001 0,03 0,000047 0,63

31,6 0,00006 0,00001 0,03 0,000051 0,68

39,8 0,00007 0,00002 0,04 0,000054 0,72

50,1 0,00008 0,00002 0,05 0,000057 0,76

63,1 0,00008 0,00002 0,06 0,000060 0,80

79,4 0,00009 0,00003 0,08 0,000062 0,83

100,0 0,00010 0,00004 0,10 0,000065 0,86

125,9 0,00011 0,00005 0,12 0,000067 0,89

158,5 0,00012 0,00006 0,15 0,000069 0,92

199,5 0,00014 0,00007 0,18 0,000071 0,94

251,2 0,00015 0,00008 0,22 0,000072 0,96

316,2 0,00017 0,00010 0,26 0,000073 0,97

398,1 0,00019 0,00011 0,30 0,000074 0,98

501,2 0,00021 0,00013 0,36 0,000074 0,99

631,0 0,00023 0,00015 0,41 0,000075 0,99

794,3 0,00025 0,00018 0,47 0,000075 1,00

1000,0 0,00027 0,00020 0,52 0,000075 1,00

1258,9 0,00029 0,00022 0,58 0,000075 1,00

1584,9 0,00031 0,00024 0,64 0,000075 1,00

1995,3 0,00033 0,00026 0,69 0,000075 1,00

2511,9 0,00035 0,00028 0,74 0,000075 1,00

3162,3 0,00037 0,00029 0,78 0,000075 1,00

3981,1 0,00038 0,00031 0,81 0,000075 1,00

5011,9 0,00039 0,00032 0,85 0,000075 1,00

6309,6 0,00040 0,00033 0,87 0,000075 1,00

7943,3 0,00041 0,00034 0,90 0,000075 1,00

10000,0 0,00042 0,00034 0,92 0,000075 1,00

12589,3 0,00043 0,00035 0,93 0,000075 1,00

15848,9 0,00043 0,00035 0,95 0,000075 1,00

19952,6 0,00043 0,00036 0,96 0,000075 1,00

25118,9 0,00044 0,00036 0,97 0,000075 1,00

31622,8 0,00044 0,00036 0,97 0,000075 1,00

39810,7 0,00044 0,00037 0,98 0,000075 1,00

50118,7 0,00044 0,00037 0,98 0,000075 1,00

63095,7 0,00044 0,00037 0,99 0,000075 1,00

79432,8 0,00045 0,00037 0,99 0,000075 1,00

100000,0 0,00045 0,00037 0,99 0,000075 1,00  
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B.3  Betonghandbok – Högpresterande betong 
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398,1 0,00000 0,00000 0,00000 1,00000

501,2 0,00000 0,00000 0,00000 1,00000

631,0 0,00000 0,00000 0,00000 1,00000

794,3 0,00000 0,00000 0,00000 1,00000

1000,0 0,00000 0,00000 0,00000 1,00000

1258,9 0,00000 0,00000 0,00000 1,00000

1584,9 0,00000 0,00000 0,00000 1,00000

1995,3 0,00000 0,00000 0,00000 1,00000

2511,9 0,00000 0,00000 0,00000 1,00000

3162,3 0,00000 0,00000 0,00000 1,00000

3981,1 0,00000 0,00000 0,00000 1,00000

5011,9 0,00000 0,00000 0,00000 1,00000

6309,6 0,00000 0,00000 0,00000 1,00000

7943,3 0,00000 0,00000 0,00000 1,00000

10000,0 0,00000 0,00000 0,00000 1,00000

12589,3 0,00000 0,00000 0,00000 1,00000

15848,9 0,00000 0,00000 0,00000 1,00000

19952,6 0,00000 0,00000 0,00000 1,00000

25118,9 0,00000 0,00000 0,00000 1,00000

31622,8 0,00000 0,00000 0,00000 1,00000

39810,7 0,00000 0,00000 0,00000 1,00000

50118,7 0,00000 0,00000 0,00000 1,00000

63095,7 0,00000 0,00000 0,00000 1,00000

79432,8 0,00000 0,00000 0,00000 1,00000

100000,0 0,00000 0,00000 0,00000 1,00000  
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B.4  Approximativ krympmodell - ensidiguttorkning samt försegladuttorkning 

 



Undvikande av sprickor i industrigolv 
Avdelningen för byggkonstruktion, Luleå tekniska universitet 

 

- 64 - 

 

 

 

  



   
  Bilaga B 

 

- 65 - 

 

B.5  Resultatrapport ConTeStPro typfall betongplatta 

 
 


