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Sammanfattning 

Orsaken till tidig sprickbildning i nygjutna betongplattor är ofta den plastiska krympningen. Plastisk 
krympning uppstår under de första timmarna efter gjutning i samband med att betongen utsätts för tidig 
uttorkning. Då är fortfarande betongen form- och vibreringsbar och det egentliga hårdnandet har inte 
påbörjats. I de fall krympningen utsätts för mothållande krafter kan dragspänningar uppstå i massan och 
sprickor kan uppkomma. Den plastiska krympningen antas bero av två samtidiga vattentransporter i 
betongmassan, nämligen avvattning (vattentransport från provkroppens inre delar till ytan) och av-
dunstning (vattenavgång från ytan). När avdunstningen överstiger avvattningen kommer ytan att torka ut 
och risken för sprickbildning ökar. Faktorer som påverkar avdunstningen och avvattningen påverkar 
även risken för plastisk krympsprickbildning. Tidigare forskning lyfter bland annat fram vindhastighet-
en, lufttemperaturen, luftfuktigheten, betongmassans konsistens, cementtyp, tillsatsmedel och variation-
er av provkroppstjockleken som riskparametrar. För att motverka den plastiska krympsprickbildningen 
kan vissa efterarbeten göras. I litteraturen föreslås exempelvis vattenbegjutning, membranhärdning, 
applicering av plastfolie och vid behov upprättande av vind- och solskydd. 

Examensarbetet innefattar åtta stycken laborationsförsök där uppkomsten av plastiska krympsprickor i 
en betong med vct 0,38 har studeras vid olika cementtyper och under varierande vindhastighet. Cement-
typerna som har jämförts är byggcement och bascement. Byggcementet är idag vanligt förekommande på 
arbetsplatserna medan bascementet är på gång att introduceras på marknaden under 2013 och 2014. 

För att kunna studera fenomenet plastiska krympsprickor byggdes en försöksuppställning i vilken en 
betongplatta med måtten 1200x400x80 mm gjöts. Modellen bygger på en tidigare använd utrustning 
men med vissa modifikationer och en mer avancerad mätutrustning. Genom att använda sig av en 
vindmaskin simulerades en vind över plattans yta. Vid försökens utförande uppmättes provkroppens 
avdunstning, betongtemperatur, lufttemperatur, luftens relativa fuktighet samt vindhastighet. Avdunst-
ningsmätningen utfördes genom att provkroppens vikt kontinuerligt vägdes. 

Försöksresultaten indikerar på att bascement är mindre sprickbenäget än byggcement. Vid försöken var 
också tiden fram tills att första sprickan observerades längre för bascement vilket skulle innebära att 
möjligheten till efterbehandling av ytan skulle öka. Inga märkbara temperaturvariationer mellan cement-
typerna registrerades. Vidare gav en högre vindhastighet upphov till en högre avdunstning och en kor-
tare tid tills sprickbildning uppmärksammades. Examensarbetet innefattar även studier av fenomenet i 
sig och teoretiska analyser av olika modeller för plastisk krympsprickbildning. Olika formler har stude-
rats och den uppmätta avdunstningen stämde väl överens med den teoretiskt beräknade avdunstningen 
under den tid betongen befann sig i sitt plastiska tillstånd. 

Nyckelord: Examensarbete, plastisk krympning, plastiska krympsprickor, avdunstning, laborationsförsök 

 



Abstract 

IV 

Abstract 

The cause of early cracking in newly poured concrete slabs is often the plastic shrinkage. Plastic shrink-
age occurs during the first hours after casting when the concrete is exposed to premature drying. During 
this time the concrete still is plastic, and could be vibrated and surface finished. Thus, the actual harden-
ing has not started. In cases when the shrinkage is subjected to resisting forces tensile stresses can arise 
in the material and cracks may occur. The plastic shrinkage is assumed to be due to two simultaneous 
water transport in the concrete mass, namely dewatering (water transport from the concrete slab’s interi-
or to the surface) and evaporation (water leaving the surface). When the evaporation exceeds the de-
watering, the surface will dry out and the risk of cracking increases. Factors affecting evaporation and 
dewatering also affect the risk of plastic shrinkage cracking formation. Previous research highlights, 
among other things, wind speed, air temperature, humidity, concrete consistency, cement, additives and 
variations of specimen thickness as risk parameters. To counter the plastic shrinkage cracking formation, 
some finishing work can to be done. The literature suggests, for example, water curing, membrane 
curing, application of plastic wrap and, if necessary, the establishment of windbreaks and sunshades. 

The master thesis includes eight laboratory tests in which the occurrence of plastic shrinkage cracks in 
concrete with vct 0,38 has been studied at different cement types and under varying wind speed. The 
cement types that have been compared are ordinary Portland cement (byggcement) and base-cement 
(bascement). The Portland cement is now commonplace in the workplaces while the base-cement is 
going to be introduced on the market in 2013 and 2014. 

In order to study the phenomenon of plastic shrinkage cracks an experimental setup was built in which 
a concrete slab with dimensions 1200x400x80 mm was cast. The model is based on a previously used 
equipment but with some modifications and a more sophisticated measuring equipment. By making use 
of a wind machine a wind over the plate surface could be simulated. In the experimental tests the evapo-
ration of the specimen, the concrete temperature, the air temperature, the relative humidity and the 
wind speed was measured. The evaporation measurement was performed by continuously weighing the 
concrete slab. 

The results from the experiments indicate that the base-cement gives rise to fewer cracks than the Port-
land cement. Also the time until the first crack was observed was longer for the base-cement which 
would mean that the possibility of curing the surface would increase. In the study no significant temper-
ature variation between the cement types was observed. Further, a higher wind speed gave rise to a 
higher evaporation and a shorter time until cracking was noticed. The master thesis also includes studies 
of the phenomenon itself and theoretical analysis of different models of plastic shrinkage cracking 
formation. Various formulas have been studied and the measured evaporation agreed well with the 
theoretically calculated evaporation during the time the concrete was in its plastic state. 

Keywords: Master thesis, plastic shrinkage, plastic shrinkage cracking, evaporation, laboratory tests 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Betong är ett material som har brukats i flera tusen år och konstruktioner i form av akvedukter, dammar 
och tempel från gamla tider står än idag kvar vilket tyder på att betong är ett beständigt material. Idag är 
betong ett av våra viktigaste byggnadsmaterial och används för många olika tillämpningar. Materialet 
utnyttjas till fördel vid byggandet av allt från broar och tunnlar till kontorshus och industrigolv. (Sveriges 
Byggindustrier, 2009) 

Användandet av betong till plana ytor, så som golv och bjälklag, är mycket vanligt men tyvärr är det 
också vanligt att dessa ytor utsätts för tidig krympning och sprickbildning. Sprickbildningen uppstår då 
betongen krymper samtidigt som den utsätts för ett tvång. Då uppstår dragspänningar och om betongen 
inte hunnit bygga upp tillräcklig draghållfasthet riskerar den att spricka.  

Mycket tidig krympning, vilket här syftar på den krympning som sker i den färska betongmassan under 
de första timmarna efter gjutning, kallas för plastisk krympning. Den uppstår när betongytan utsätts för 
snabb uttorkning. 

Olika studier tyder på att sprickor till följd av plastisk krympning på senare år har ökat världen över, se 
Tarr (2012) och Texas Department of Transportation (2006). Dagens betonger innehåller lägre vatten-
mängd än gårdagens betonger vilket innebär att ytan snabbt torkar även vid låga avdunstningshastigheter 
och risken för sprickbildning ökar. De nya cementtyperna kan också ha en bidragande orsak till den 
ökande sprickproblematiken. Trots att tidiga efterarbeten så som vattenlagring, täckning med plastfolie 
och membranhärdning utförs har det visat sig att plastiska krympsprickor ändå tenderar att uppkomma. 
Ytterligare en bidragande orsak kan vara den tidspress som idag råder på arbetsplatserna. På grund av 
pressade arbetstider utesluts ibland erforderligt efterarbete. Det är därför av stor vikt att komma under-
fund med vilka faktorer som påverkar den plastiska krympningen och sprickbildningen i dagens be-
tonger. 

 

1.2 Syfte 

I examensarbetet har en litteraturstudie och laborationsförsök genomförts. Syftet med studien är: 

 att orientera sig om de bakomliggande mekanismerna vid uppkomst av plastiska krympsprickor 
 att utforma en försöksuppställning som till fördel kan användas till att studera plastiska krymp-

sprickor 
 att göra en inledande studie av plastisk krympsprickbildning i betong innehållande byggcement el-

ler bascement under varierande vindhastigheter 
 att analysera resultatet och jämföra det med tidigare forskning 
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1.3 Mål 

Frågor som den teoretiska delen av examensarbetet bör kunna beröra är: 

 Vad är plastiska krympsprickor? 
 Varför uppstår plastiska krympsprickor? 
 Hur uppstår plastiska krympsprickor? 
 Hur motverkas oönskad plastisk krympsprickbildning? 

Den praktiska delen av examensarbetet bör besvara följande frågor: 

 Hur påverkas den plastiska krympsprickbildningen vid olika cementtyper och vindhastigheter? 
 Hur påverkas avdunstningen vid olika cementtyper och vindhastigheter? 
 Hur väl stämmer den praktiskt uppmätta avdunstningen mot den teoretiskt beräknade avdunst-

ningen? 

 

1.4 Avgränsningar 

Avgränsning i examensarbetet sker till plastiska sprickor under det första dygnet efter gjutningen, det vill 
säga att sprickbildning i ett senare skede (till exempel temperatursprickor och sprickor av långtids-
krympning) inte studeras. I laboratorieförsöken jämförs av tidsskäl endast två olika betongrecept, bägge 
med vct 0,38. I det ena receptet används byggcement medan bascement används i det andra receptet. 
Försöken utförs vid den i lokalen rådande lufttemperaturen och relativa luftfuktigheten. Vindhastighet-
en över plattan hålls konstant under testen men varieras mellan försöken. Endast synliga plastiska 
krympsprickor undersöks. Ingen ythärdningsmetod prövas i laborationerna. 
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2 Metod 

2.1 Litteraturstudie 

Arbetet inleddes med en litteraturstudie där begreppen plastisk krympning och plastiska krympsprickor 
studerades. Bakomliggande mekanismer, orsaker till uppkomst, rekommenderade åtgärder samt av-
dunstningsekvationer och avdunstningsdiagram utforskades. I litteraturstudien samlades även kunskap 
från tidigare utförda försök in.  

 

2.2 Laboratorieförsök etapp 1 

Mekanismer som avdunstning och sprickbildning mättes och studerades i en nygjuten betongplatta på 
laboratoriet Complab vid Luleå Tekniska Universitet. För att erhålla bra mätresultat byggdes en ny 
försöksuppställning med utgångspunkt från en äldre beprövad modell. Avdunstningsmätningen skedde 
genom kontinuerlig vägning av betongplattan. Vid etapp 1 undersöktes en betongblandning med bygg-
cement under inverkan av olika vindhastigheter. Fyra försök genomfördes varav två försök utfördes 
under likadana förutsättningar. Detta gjordes för att kontrollera tillförlitligheten i mätningarna. 

 

2.3 Evaluering, etapp 1 

Resultatet från de fyra första försöken utvärderades. Frågor som kontrollerades var: 

 Erhölls förväntade resultat? 
 Bör försöksuppställningen förändras? 
 Vilka parameterar ska varieras vid kommande försök? 

 

2.4 Laboratorieförsök etapp 2 

En andra kompletterande omgång av laboratorieförsök genomfördes. Antalet försök uppgick till fyra 
stycken varvid två av försöken gjordes under likadana förutsättningar. I dessa försök undersöktes en 
betong baserad på bascement. 

 

2.5 Halvtidsredovisning 

Efter etapp 2 genomfördes en halvtidspresentation där de hittills framkomna resultaten diskuterades. 
Vid presentationen medverkade min examinator, min handledare och en professor inom betong. 
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2.6 Analys av resultat 

Resultaten från de utförda experimenten analyserades och diskuterades. En jämförelse med tidigare 
genomförda studier gjordes. Möjliga felkällor diskuterades och förbättringsförslag till framtida studier 
gavs. 
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3 Materialet betong 

3.1 Inledning 

Betongens uppbyggnad bestämmer till stor del dess egenskaper. Det är därför viktigt att förstå hur 
betongens olika delmaterial påverkar massan samt hur de vanligaste tillsatsmedlen inverkar. Även be-
tongens ålder påverkar dess egenskaper då härdningsprocessen pågår under en lång tid. 

 

3.2 Allmänt 

Betong är ett sammansatt material bestående av två huvudfaser, ballast och cementpasta. Ballasten 
utgörs av sand och stenmaterial och verkar som betongens skelett. I en normal betong uppgår ballasten 
till 65-75 % av volymen. Cementpastan består av cement, vatten och eventuella tillsatsmedel. När ce-
ment blandas med vatten startar en kemisk reaktion som gör att massan hårdnar. (Ljungkrantz, Möller, 
& Petersons, 1997a). Figur 3.1 åskådliggör betongens beståndsdelar.  

 

Figur 3.1. Betongens beståndsdelar. (Sveriges Byggindustrier, 2009) 

Cementpastan kan liknas vid ett lim som binder samman stenmaterialet till en homogen massa. Då 
cementpastan har lägre hållfasthet än ballasten och är känsligare för temperatur- och fuktförändringar 
strävas efter att minimera dess andel i betongmassan till fördel för ballastmaterial. För att uppnå en 
betongkonstruktion med ändamålsenliga egenskaper bör dessutom ballasten ha av en varierande korn-
storleksfördelning. (Sveriges Byggindustrier, 2009) 

Egenskaperna hos cementpastan avgörs framförallt av dess porositet och porstruktur vilka bland annat 
beror på pastans vct, ålder, luftinnehåll och komprimeringsgrad. Detta innebär att pastans egenskaper 
kan styras under själva betongtillverkningen för att motsvara de eftersträvade kvaliteterna. (Ljungkrantz 
et al. 1997a) 
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Kvoten mellan andel vatten och cement betecknas vattencementtal, vct, och är dominerande för be-
stämning av betongens egenskaper. 

      
                     

           
 (3.1)  

I de fall fler bindemedel än cement används brukar vattenbindemedelstalet, vbt, användas. 

      
                     

(                                  )
 (3.2)  

där k är en effektivitetsfaktor som beror på vilken typ av tillsatsmaterial som används. (Ljungkrantz et al. 
1997a) 

Ett lågt vct ger mindre utspädning av ”limmet” vilket resulterar i en högre hållfasthet och en tätare 
betong. Cementpastan blir mindre porös och porsystemet tunnare. Däremot får inte andelen vatten vara 
alltför låg eftersom betongen då blir för styv och inte längre är gjutbar. (Sveriges Byggindustrier, 2009) 

 

3.3 Betongens delmaterial 

3.3.1 Ballast 

Ballast utgörs av bergartsmaterial som sand, grus, singel och makadam. Många svenska bergarter är 
starka och har hög beständighet vilket lämpar sig bra vid användning som ballast. (Sveriges 
Byggindustrier, 2009). Ballastens egenskaper avgörs av egenskaper och andelen volym hos de mineral 
som den består av samt mängden sprickor och porer inne i ballastkornen, (Ljungkrantz et al. 1997a). 

För att kunna styra betongens egenskaper är det viktigt att ballasten har en känd kornfraktion och 
kornstorleksfördelning. Kornstorleksfördelningen erhålls genom siktning av materialet varvid en specifik 
siktkurva fås. Vid tillverkning av ballast är det viktigt att materialets kornfördelning fortlöpande verifie-
ras så att den följer de rådande kraven och på så sätt ger betongen de efterfrågade egenskaperna. 
(Sveriges Byggindustrier, 2009). 

 

3.3.2 Cement 

I Sverige utgörs idag cementkonsumtionen till 90 % av Standard Byggcement som i grunden är ett 
Portland-kalkcement. Portlandcementet tillverkas genom bränning av finmald kalksten och lermineral 
varvid ett portlandcementklinker bestående av kalcium- och kiseloxider skapas. Efter avsvalning mals 
klinkern tillsammans med vissa ämnen till ett finkornigt pulver. Detta pulver hårdnar vid kontakt med 
vatten och bildar en lösning som inte är lösbar med vatten. Produkten är ett hydrauliskt bindemedel. 
(Sveriges Byggindustrier, 2009) 

Cementets reaktionshastighet bestäms av dess kemiska sammansättning samt storleken på cementpartik-
larna. Små cementpartiklar ger en högre reaktionshastighet. I Sverige delas Portlandcement in enligt: 

 Snabbt hårdnande (SH). Hög korttidshållfasthet och stor värmeutveckling. 
 Standard (Std), Byggcement. Ca 10 % av portlandcementklinkern är ersatt av finmald kalksten. 
 Långsamt hårdnande (LH), Anläggningscement. Grovmalet cement med långsam värmeutveckl-

ing, bättre frostbeständighet, minskad risk för sulfat- och havsvattenangrepp samt mindre risk 
för skadliga ballastreaktioner. Används framförallt till utomhuskonstruktioner som broar. 

En del av cementet i betongblandningen kan ersättas av material som har bindemedelsliknande egen-
skaper. Dessa ämnen är bland annat puzzolaner och slagg. Puzzolanerna innefattas av flygaska och 
silikastoft som bägge har runda kornformer vilket verkar smörjande och stabiliserande på betongen. 
Puzzolanernas reaktion med vatten aktiveras av jonföreningen kalcium-hydroxid som är en restprodukt 
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från vatten-cement-reaktionen. Reaktionsprodukten är en gel som kan liknas vid cementgelen och bidrar 
till betongens hållfasthet. Puzzolanerna ökar även tätheten och beständigheten. En negativ effekt är dock 
att betongens pH sänks vid den kemiska processen vilket kan leda till att armeringen lättare korroderar. 
Vid inblandning utgör silikastoft vanligen 3-7 % av andelen total bindemedelsmängd medan flygaska 
utgör 20-30 %. Slaggets effekt på betongen ger en låg värmeutveckling samt en god kemisk beständighet. 
Andelen slagg av totala bindemedelsmängden uppgår till 60-70 %. (Sveriges Byggindustrier, 2009) 

 

3.3.3 Vatten 

Avloppsvatten och vatten i mossar och kärr bör undvikas som blandningsvatten i betong. Generellt 
gäller att allt drickbart vatten är lämpligt vatten vid betongblandning. (Sveriges Byggindustrier, 2009) 

 

3.3.4 Tillsatsmedel 

Tillsatsmedel i betong är kemiska medel som används för att förändra betongens färska eller hårdnande 
egenskaper. Tillsatsmedlen kan ha fysikalisk eller kemisk verkan. Med fysikaliska medel menas medel 
som är ytaktiva, det vill säga inverkar fysikaliskt, medan kemiska medel påverkar cementreaktionen på 
kemisk väg. Enligt Sveriges Byggindustrier (2009) delas tillsatsmedlen in i följande grupper beroende hur 
de påverkar betongen:  

 Luftporbildare – fysikalisk verkan 
 Vattenreducerare – fysikalisk verkan 
 Flyttillsatser – fysikalisk verkan 
 Accelerator – kemisk verkan 
 Retarder – kemisk verkan 
 Övriga 

Luftporbildare används framförallt för att göra betongen frostbeständig genom att öka dess lufthalt. Vid 
inblandning av medlet skapas luftblåsor med storleken 0,02-0,2 mm i betongmassan. Luftporbildare 
verkar även delvis som filler i den färska betongen vilket ökar dess konsistens samt reducerar vatten- och 
ballastseparationer. Negativa effekter är bland annat sänkt hållfasthet och ökad krympning. 

Genom tillsats av vattenreducerare och flyttillsatser dispergerar cementkornen vilket i sin tur gör att de 
blir mer lättillgängliga för reaktionen med vatten. Betongmassans konsistens och gjutbarhet kan därmed 
upprätthållas trots en liten mängd blandningsvatten. Vattenreducerare och flyttillsatser används för att 
öka hållfastheten vid samma konsistens, för att spara cement med bevarad konsistens och hållfasthet 
samt för att öka konsistensen vid bibehållen hållfasthet. 

Accelerator kallas det medel som påskyndar cementreaktionen. Medlet kan antingen användas för att 
snabba på tillstyvnandet eller hållfasthetstillväxten. 

Retarder är medel som fördröjer cementreaktionen och därmed betongens tidiga tillstyvnande. Detta 
görs utan att påverka hållfasthetsutvecklingen när den väl har startat vilket innebär att värmeutveckling-
en i grova konstruktioner inte påverkas vid tillsats av retarderande medel. Vid tillsats av retarder bör 
dock betongen skyddas mot avdunstning eftersom vattnet behövs till vatten-cement-reaktionen (hydratat-
ionen). (Sveriges Byggindustrier, 2009) 

 

3.4 Betongens hårdnande 

(Ljungkrantz et al. 1997a) delar in betongens hårdnande i 4 faser enligt Figur 3.2. Allteftersom härd-
ningen fortgår blir betongmassan styvare och dess hållfasthet ökar. Härdningsförloppet kan ta upp till 
flera år att avslutas. De fyra faserna är: 
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 Färsk betong 
 Ung betong 
 Nästan hårdnad betong 
 Hårdnad betong 

 

Figur 3.2. Betongens härdningsförlopp. (Ljungkrantz et al.1997a) 

Denna rapport fokuserar på fas 1 samt början av fas 2, det vill säga på de första timmarna efter gjutning-
en då betongmassan fortfarande är i plastiskt tillstånd. Under denna tid sker ett visst tillstyvnande men 
betongen kan fortfarande lätt formas och vibreras.  

I Figur 3.3 motsvaras betongens färska fas av bilderna 1 och 2. Övergången mellan färsk och ung betong 
representeras av bild 3. Tillstyvnaden nås vanligtvis inom 8 timmar. Bild 4 visar cementpastans struktur 
efter några månader. (Ljungkrantz et al. 1997a) 

Omedelbart när cementpartiklarna kommer i kontakt med vattenmolekylerna startar en kemisk reaktion 
kallad hydratation. På cementkornen växer små stavar ut som kan liknas vid ett ludd kallat cementgel, 
bild 1 och 2 i Figur 3.3. Allteftersom reaktionen fortskrider växer sig cementgelen tjockare och fyller ut 
det vattenfyllda porutrymme som finns mellan cementkornen. Cementpastan blir då tätare samtidigt 
som betongmassan blir styvare och dess permeabilitet sjunker. Efter en viss tids hydratation, vilken 
ungefär svarar mot den slutliga bindetiden, får cementgelen på de olika kornen kontakt med varandra 
varvid betongen når en viss hållfasthet, bild 3 i Figur 3.3. När reaktionen fortgår fortsätter cementgelen 
att fylla ut det resterande porutrymmet. Normalt sett klarar inte gelen att fylla ut hela porutrymmet utan 
ett visst område som kallas kapillärporer kommer att kvarstå, bild 4 i Figur 3.3. Vid ett högt vct är det 
ursprungliga porutrymmet stort vilket innebär att mängden kapillärporer kommer att bli stort. Detta 
leder till att betongen får en högre permeabilitet medan beständigheten minskar. Motsatt resonemang 
gäller för betongblandningar med lågt vct. (Bergström & Fagerlund, 1983; Ljungkrantz et al., 1997a) 
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Figur 3.3. Betongens hydratiseringsförlopp. (Sveriges Byggindustrier, 2009) 

Förhållandet vid en viss tidpunkt mellan mängden hydratiserat cement, Ch, och mängden ingående 
cement, C, kallas hydratationsgrad, α. Hastigheten på hydratationen beror bland annat på vattendiffus-
ionens hastighet i gelmanteln. Eftersom att gelen först lägger sig som ett skikt runt cementkornet och 
sedan successivt växer sig tjockare blir kärnan allt svårtillgängligare ju längre hydratationen fortskrider. 
Detta medför att och hydratationens hastighet gradvis minskar. (Bergström & Fagerlund, 1983)  

När betongens bindningstid nås sker en ökning av värmeutvecklingen med upp till fem gånger samtidigt 
som styvheten i betongmassan tilltar. Efter ungefär ett dygn har värmeutvecklingen minskat och återgått 
till samma värde som innan bindningstiden vilket tyder på att hydratationshastigheten har minskat. Vid 
slutet av bindningstiden har omkring 15 % av cementet hydratiserat. (Radocea, 1991) 

I samband med tillstyvnandet mister betongen sin formbarhet och hållfastheten börjar utvecklas, se 
Figur 3.4. Under de första dygnen sker hållfasthetstillväxten snabbt och efter ungefär en månad har 
större delen av slutvärdet uppnåtts. Som referensvärde på betongens hållfasthet används hållfastheten 
som uppmäts efter 28 dygn. (Sveriges Byggindustrier, 2009) 

 

Figur 3.4. Samband mellan betongens tillstyvnad, hållfasthetstillväxt och formbarhet. (Sveriges 
Byggindustrier, 2009) 
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3.5 Tidiga deformationer 

Under de närmaste timmarna efter gjutning brukar den färska betongmassan genomgå volymminskning 
till följd av kemisk krympning, vattenseparation och plastisk krympning. 

All betong utvecklar en kemisk krympning vilken beror på att hydratationsprodukterna har mindre 
volym än de ingående delmaterialen. Den kemiska krympningen sker till en början fritt i den färska 
betongmassan men i och med betongens tillstyvnande motverkas denna krympningsrörelse. Vid en viss 
tidpunkt kan den kemiska krympningen därför vara större än den yttre observerade krympningen, även 
kallad autogen krympning. Den autogena krympningen är ett förlopp som sker utan fuktutbyte med 
omgivningen. (AB Svensk Byggtjänst, 2000) 

Volymminskningen till följd av vattenseparation kallas sättning och uppstår då cementpartiklarna inte 
klarar av att binda allt blandningsvatten. Cement och ballast sedimenterar på grund av densitetsskillna-
der medan det överblivna vattnet stiger till ytan. (AB Svensk Byggtjänst, 2000) 

Plastisk krympning uppstår ett par timmar efter gjutning i samband med att betongen utsätts för tidig 
uttorkning. Då är fortfarande betongen i plastiskt tillstånd och det egentliga hårdnandet har inte påbör-
jats. I denna process sker ett fuktutbyte med omgivningen. (Ljungkrantz et al. 1997a) 

Radocea (1995) framhåller att den väsentligaste skillnaden mellan vattenseparation och plastisk krymp-
ning är drivkraften för betongens avvattning:  

 gravitation för vattenseparation 
 kapillära krafter för plastisk krympning 

Vattenseparation benämns även yttre blödning och vattnet som lägger sig på ytan kallas blödvatten. 
Eftersom den plastiska krympningen beror på uttorkning av betongytan kan enligt Radocea (1995) 
denna krympning minskas eller motverkas genom att vattenseparationen hindrar ytan från att torka. 
Vidare påpekar dock Radocea att den yttre blödningen bör undvikas på grund av negativa effekter så 
som: 

 svag överyta på grund av högt vct vid ytan 
 vattenfickor kan uppstå under armering och större stenar 
 risk för sättsprickor 
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4 Plastisk krympning 

4.1 Inledning 

I detta kapitel redogörs för processen plastisk krympning, varför den plastiska krympningen uppstår 
samt vilka konsekvenser det kan leda till. 

 

4.2 Processen plastisk krympning 

Plastisk krympning anses bero på två samtidiga vattentransporter, en från betongens yta (avdunstning) 
samt en från provets inre del till ytan (avvattning), se Figur 4.1. När avdunstningshastigheten överstiger 
avvattningens hastighet börjar ytan att torka ut. Storleken på den plastiska krympningen kan under vissa 
förutsättningar bli 7-10 gånger större än långtidskrympningen. (Radocea, 1995) 

 

Figur 4.1. Avdunstning och avvattning från betongens yta. (Radocea, 1995) 

Avdunstningen beror till stor del av betongtemperaur och yttre miljöparametrar så som lufttemperatur, 
luftfuktighet samt vindhastighet. När den nygjutna betongytan blir torr och vattnet i ytans kapillärporer 
avdunstar skapas vattenmenisker (krökta vattenytor) mellan de fasta kornen. Meniskerna ger upphov till 
ett kapillärt undertryck som suger en del av betongmassans blandningsvatten mot ytan vilket i sin tur 
leder till att betongen avvattnas och kontraherar. (Radocea, 1995) 

I den färska betongen är cementkornen inte i kontakt med varandra utan åtskilda på grund av svaga 
elektrostatiska krafter. Det räcker därmed med små undertryck för att avvattna en nygjuten betong och 
på så sätt få den att dra ihop sig. I betonger med högt vct är avstånden mellan cementkornen större och 
de elektrostatiska krafterna mindre varvid det krävs lägre undertryck för att konsolidera betongmassan 
jämfört med betonger med lågt vct. (Radocea, 1995) 

Enligt Esping och Löfgren (2005) är de sammandragande kapillära krafterna omvänt proportionella till 
vattenmeniskernas radie. Detta innebär att krafterna ökar vid minskat partikelavstånd (till exempel vid 
lågt vct) och minskad partikelstorlek. Det medför även att det kapillära undertrycket blir högre alltef-
tersom att betongmassan torkar ut och kontraherar. Avvattningen beror alltså till viss del på strukturen i 
betongytans porer. 
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Figur 4.2 belyser sambandet mellan den plastiska krympningen och det kapillära undertrycket. Den 
första timmen efter gjutning är portrycket noll vilket motsvaras av att en plan vattenyta ligger på be-
tongen. Allteftersom avdunstningen fortgår torkar ytan upp. Efter en timme mister ytan sin planhet och 
vattenmenisker börjar bildas. Portrycket växer sig större samtidigt som krympningen ökar. Under den 
första tiden, fram till att portrycket drastiskt sjunker, är krympningen i stort sett proportionell mot 
kapillärtrycket. Vid tidpunkten då kapillärtrycket sjunker börjar krympningen även att avta. Detta talar 
för det kapillära vattnet inte längre formar ett enhetligt system samt att betongmassan har börjat till-
styvna. (Wittman, 1976) 

 

Figur 4.2. Samband mellan krympning och kapillärtryck. (Wittman, 1976) 

Både Wittman (1976) och Radocea (1991) framhåller vattenmeniskernas avgörande betydelse för skap-
andet av undertrycket i porvattnet. Genom att återfukta betongytan efter att den torkat ut och portryck 
bildats visas i försök att undertrycket upphör samtidigt som den plastiska krympningen avbryts. 

Det kapillära undertrycket bildas även i betonger där ytan har skyddats mot avdunstning. I detta fall 
beror det på den kemiska krympningen. Innan betongen har börjat tillstyvna kan det antas att den 
kemiska krympningen helt omsätts till den yttre observerade autogena krympningen. I takt med att 
massan börjar tillstyvna skapas ett motstånd mot volymminskningen och den autogena krympningen 
bromsas upp och frångår den kemiska krympningen. Om vattentillgången limiteras bildas tomma porer i 
betongstrukturen vari vattenmenisker kan skapas. Porundertrycket börjar då utvecklas. Figur 4.3 illustre-
rar utvecklingen av portrycket, betongtemperaturen och den autogena krympningen som funktion av 
tiden. Det framgår att portrycket och temperaturen stiger vid det initiella tillstyvnandet. Hastigheten 
med vilken det kapillära undertrycket byggs upp bestäms vid försegling av hydratationshastigheten i 
betongmassan. (Esping & Löfgren, 2005) 
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Figur 4.3. Portryck, betongtemperatur och autogen krympning som funktion av tiden. (Esping 
& Löfgren, 2005) 

Studier utförda av Radocea (1995) indikerar att den oförhindrade plastiska krympningen sker i alla 
riktningar, horisontellt och vertikalt, samt att den är proportionell mot vattenavgången. Den vertikala 
krympningen är dessutom proportionell mot konstruktionens tjocklek vilket kan leda till krympskillna-
der vid voter och armeringsstänger. Krympningen ökar även vid ökad avdunstningshastighet och brom-
sas av betongens tillstyvnande. En högre vattenavgång ökar skillnaderna mellan krympningen vid ytan 
och i betongkonstruktionens mittparti. Vattenavgången har i sin tur även visat sig vara beroende av 
betongmassans konsistens, ju lösare konsistens desto högre är avvattningen under en längre tid.  

 

4.3 Områden med olika krympning 

I en betongmassa finns områden med olika porositet. En högre porositet underlättar kornens rörlighet 
mellan varandra vilket innebär att dessa sektioner kommer att ha en större krympning. Vid betongens 
överyta är partiklarnas rörlighet stor men minskar med ökat djup på grund av betongens egenvikt. Andra 
områden med högre porositet bildas till exempel på grund av dålig gjutning och vibrering eller kan 
uppstå runt ballast-, fiber- och formytor på grund av väggeffekten, (Radocea, 1995). Väggeffekten besk-
rivs enligt Nordisk Industrifond (2003) som att packningen av mindre korn intill större korn inte blir 
fullständig vilket ger områden med högre porositet närmast större korn, fibrer samt väggar (större ytor). 

Allteftersom avvattningen och hydratationen fortskrider minskar betongmassans plasticitet till fördel för 
tillstyvnandet och vattenmeniskerna sjunker längre ner i betongytan. I de områden med större porositet 
har vattenmeniskerna svårt att hitta stabila positioner vilket leder till att dessa områden kommer att 
tömmas på vatten och torka ut snabbare än områden med lägre porositet. Medan krympningen avstan-
nar i de ”torra” områdena fortsätter de våta områdena att krympa. (Radocea, 1995) 
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4.4 Plastiska krympsprickor 

4.4.1 Allmänt 

Plastiska krympsprickor uppkommer vanligtvis inom 1-3 timmar efter gjutning, se Figur 4.4. 

 

Figur 4.4. Tidpunkt för olika spricktyper. (Ljungkrantz et al. 1997a) 

Sprickorna är orienterade parallellt eller i ett slumpmässigt mönster utan speciell orientering, se Figur 
4.5. Sprickornas djup är normalt litet men i vissa fall uppmärksammas genomgående plastiska krymp-
sprickor i bjälklagsplattor. Spricklängden kan variera från ett tiotal millimeter till ett par meter. 
(Ljungkrantz et al. 1997a) 

 

Figur 4.5. Typiska mönster vid plastisk krympsprickbildning. (Ljungkrantz et al. 1997a) 

 

4.4.2 Uppkomst 

I Sverige uppstår plastiska krympsprickor året om men störst risk föreligger under våren. Orsaken till 
detta är en hög avdunstning genom att luftfuktigheten är låg, temperaturen stiger, solbestrålningen ökar 
samt vindhastigheten är relativt hög. (AB Svensk Byggtjänst, 2000) 
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Om den plastiska krympningen förhindras leder den till dragspänningar i betongen. När spänningarna 
överskrider betongens draghållfasthet uppkommer plastiska krympsprickor. Betongmassans rörelse kan 
förhindras antingen genom inre eller yttre tvång. Inre tvång är krafter som uppstår till följd av rörelse-
skillnader i betongmassan medan yttre tvång är exempelvis krafter som uppstår från armering, form och 
underlag. (Lund, Skoog, & Thorstensson, 1997). Det är viktigt att påpeka att uppkomsten av sprickor 
beror på det inre tvånget, men att fortbildningen av sprickorna påverkas av det yttre tvånget.  

Radocea (1995) beskriver processen för uppkomsten av plastiska sprickor enligt följande. Undertrycket 
som skapas i betongmassan till följd av uttorkning måste enligt kraftjämvikten kompenseras. Den kom-
penserande kraften utgörs av en tryckkraft som verkar på betongens skelett, det vill säga på dess fasta 
partiklar. Så länge vattenfasen är kontinuerlig kommer tryckkraften att konsolidera betongmassan och 
sprickbildningen kan inte starta. När betongen tillstyvnar och de porösare områdena töms på vatten och 
torkar ut gäller inte längre kraftjämvikten där vilket innebär att dragspänningar kan uppstå. I takt med 
att dragspänningar bildas ökar således risken för sprickbildning. 

Radocea (1995) presenterade en modell, se Figur 4.6, som översiktligt presenterar krympning, vatten-
tryck samt hållfasthet som funktioner av tiden. Enligt modellen kan dragspänningar uppstå i perioderna 
III och IV och i de fall spänningarna överstiger den utvecklade draghållfastheten uppkommer sprickor.  

 

Figur 4.6. Modell som beskriver krympning, vattentryck och hållfasthet som funktion av tiden. 
(Radocea, 1995) 

Enligt Ravina och Shalon (1968) uppstår den första plastiska krympsprickan i övergången mellan plas-
tiskt och tillstyvnat tillstånd. Experimenten som ligger till grund för detta utfördes på murbruk. Esping 
och Löfgren (2005) genomförde laborationsförsök på självkompakterande betong och deras resultat 
påvisade samma beteende. 
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4.4.3 Olika typer av sprickor 

Sprickor orsakad av plastisk krympning 

Vilken typ av sprickor den plastiska krympningen ger upphov till beror av flera miljö-, material- och 
konstruktionsparametrar. Radocea (1995) delar in de synliga sprickorna i tre grupper, se Figur 4.7, och 
beskriver dem enligt nedanstående punkter: 

 Sprickor i gjuthuden – kan uppstå då mycket fint material samlas på betongens överyta. Ytan tor-
kar snabbast och när sedan den underliggande betongmassan börjar krympa uppstår skjuv- och 
tryckspänningar i ythinnan som spricker.  

 Ytsprickor – kan uppstå då krympningen vid ytan är betydligt större än krympningen någon 
centimeter under ytan. Dragspänningar bildas i det övre tillstyvnade skalet som spricker.  

 Genomgående sprickor – kan utvecklas hos betong som nått en jämn tillstyvnad i hela massan, 
det vill säga att betongen har uppnått en sådan sprödhet att en ytspricka kan fortplanta sig då 
massan utsätts för yttre tvång. 

Vidare menar Radocea att av dessa spricktyper anses ytsprickor och genomgående sprickor vara typiska 
torksprickor. 

 

Figur 4.7. Olika typer av synliga sprickor. (Radocea, 1995) 

 

Annan tidig sprickbildning 

För att kunna skilja på olika sprickor vid sprickkartering bör man vara medveten om att det under de 
första åtta timmarna efter gjutning, det vill säga innan betongens hårdnande påbörjats, även kan upp-
komma plastiska sättsprickor och sprickor till följd av formarnas rörelser. (Ljungkrantz et al. 1997a) 

 De plastiska sättsprickorna uppstår då betongmassans sättning förhindras samtidigt som betongy-
tan har nått en viss styvhet. Dessa sprickor uppkommer i ett regelbundet mönster vid exempelvis 
armeringsstänger eller sektionsövergångar. De inträffar inom 1-3 timmar efter gjutning, sprick-
djupet är litet medan sprickbredden kan uppgå till 5 mm. Sprickförekomsten ökar vid mins-
kande täckskikt.  

 Sprickor till följd av formarnas rörelser inträffar inom cirka sex timmar efter gjutning och de kan 
vara svåra att skilja från de plastiska krympsprickorna. Sprickornas storlek varierar med formrö-
relsen. 
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Även den autogena krympningen kan ge upphov till sprickbildning liknande den plastiska krympsprick-
bildningen. Sprickorna som skapas på grund av denna mekanism sker efter betongens tillstyvnande och 
inte i dess plastiska tillstånd. 

Släta betongytor som gjuts mot exempelvis stålform kan även leda till krackelering av ytan. Det ter sig 
som ett oregelbundet mönster med sprickor med längden 5-75 mm och väldigt liten sprickbredd. Orsa-
ken till dessa sprickor är dragspänningar i ytskiktet som uppstår tillföljd av temperaturvariationer och 
differenskrympning i betongen närmast ytan. För att undvika krackelering av ytan bör bland annat lågt 
vct på betongen användas, bearbetningen av ytan ska utföras så att cementpasta inte ansamlas och släta 
och täta formytor ska undvikas. (Ljungkrantz et al. 1997a) 

 

4.4.4 Faktorer som påverkar sprickbildningen 

Den mesta forskningen tyder på att avdunstningen spelar en viktig roll vid uppkomsten av plastisk 
krympning och plastiska krympsprickor. Studier från USA utförda av Snell (2012) påpekar att vid av-
dunstningshastigheter högre än      (    ) är plastiska krympsprickor förväntade. Vid sådana förut-
sättningar är försiktighetsåtgärder nästan obligatoriska. Vidare framhålls att vid lägre avdunstningshas-
tigheter, mellan          (    ), kan plastiska krympsprickor förväntas uppkomma medan sprick-
orna inte väntas bildas då avdunstningshastigheten understiger 0,5    (    ). Vid försök gjorda i 
Sverige har däremot sprickor uppmärksammats redan vid så låga avdunstningshastigheter som        
(    ), (AB Svensk Byggtjänst, 2000). Radocea (1995) menar att trots relativt låg avdunstningshastig-
het,       (    ), är det nödvändigt att skydda betongen mot tidig uttorkning då: 

 voter och andra ojämnheter i konstruktionens tjocklek finns 
 överkantsarmering används 
 betongen har lös konsistens eller flytmedel används 
 långsammare cementtyper används 
 temperaturen understiger 10 °C 

Avdunstningshastigheten anses i det flesta studier bero på yttre miljöförhållanden, betongytans tempera-
tur och exponering samt betongens sammansättning. Vad gäller betongens sammansättning pekar 
litteraturen ibland på motsägelsefulla resultat. Detta kan bero på olika försöksförutsättningar samt att de 
plastiska krympsprickorna ofta uppkommer vid kombinationer mellan flera olika faktorer.  

National Ready Mixed Concrete Association (NRMCA) (1998) framhåller tillstyvnadstiden samt be-
tongens blödning som två riskparameterar. Vid fördröjd tillstyvnad kan risken för plastiska krymp-
sprickor öka. Därmed anses de faktorer som kan leda till en senare tillstyvnad av betongmassan som 
kritiska variabler. De variabler som presenteras av NRMCA (1998) är desamma som de variabler 
Radocea (1995) presenterar som kritiska, se punktlista ovan. Betongblandningar som leder till minskad 
mängd av blödvatten eller minskad blödningshastighet ses som mottagliga för plastisk krympning trots 
låga avdunstningshastigheter. Faktorer som minskar blödningen är högt cementinnehåll, hög fillerhalt, 
hög betongtemperatur och tunna konstruktioner. (NRMCA, 1998) 

Försök utförda av Juenger, Won, Fowler, Suh och Edson (2007) visade att inblandning av flygaska 
förlängde tillstyvnadstiden och minskade den tidiga hållfastheten. Dessutom påvisade de att beroende på 
vilken typ av flygaska som användes antingen ökade eller minskade blödningsmängden och blödningsti-
den. 

I litteraturen lyfts även nedanstående materialtekniska parametrar fram som influerande för plastisk 
krympsprickbildning: 

 Silikastoft ökar sprickrisken. (Radocea, 1995) 
 Större mängd cementpasta ökar sprickrisken. (Ljungkrantz et al. 1997a; Radocea, 1995) 
 Acceleratorer minskar sprickrisken. (Esping & Löfgren, 2005) 
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 Luftporbildare minskar sprickrisken. (Esping & Löfgren, 2005) 
 Fibertillsats minskar sprickrisken. (Esping & Löfgren, 2005) 

 

4.4.5 Praktiska motåtgärder 

Litteraturen visar på att det är svårt att hitta betongblandningar som alltid ger en minskad risk för 
plastisk krympsprickbildning. Därför är det viktigt att vara uppmärksam innan gjutning på om de aktu-
ella förhållandena kan öka risken för sprickbildning och i så fall vidta lämpliga försiktighetsåtgärder. 
Åtgärderna syftar framförallt till att skydda gjutningen mot uttorkning samt metoder för fukthärdning. 
Åtgärderna bör vidtas på arbetsplatsen före, under samt direkt efter gjutning. 

För att begränsa den plastiska krympningen bör enligt AB Svensk Byggtjänst (2000) följande åtgärder 
utföras innan det fria vattnet på betongens överyta har avdunstat: 

 Vattenbegjutning. Vattnet tillförs i form av en dimma för att inte försämra betongytans hållfasthet 
eller utseende. 

 Täckning med plastfolie eller liknande. Plastfolien är besvärlig att påföra tillräckligt tidigt utan att 
ytan tar skada. 

 Membranhärdning. Membranhärdningsvätskan anbringas mycket tidigt för att skydda betongen 
mot uttorkning. 

Hedin (1985) kom vid laboratorie- och fältförsök fram till att plastfolie samt membranhärdare (av en 
speciell typ) var de lagringsbetingelser som gav sprickfria betongytor. Vattenbegjutning gav inte helt 
tillfredställande resultat vilket tros bero på sättet vattnet applicerades, nämligen att istället för kontinuer-
lig vattentillförsel så utfördes vattenbegjutningen allteftersom betongytan torkade. I motsats till resulta-
ten från Hedin (1985) visade försök utförda av Radocea (1995) däremot att vattenbegjutning var det 
bästa sättet för att undvika plastisk krympning och plastisk krympsprickbildning. Det är tydligt att hur 
vattenbegjutningen genomförs har stor inverkan på resultatet. 

Diverse utländska aktörer framför följande rekommendationer vid gjutningsarbetet för att undvika 
uppkomsten av plastiska krympsprickor: 

 Säkerställ att tillräcklig arbetskraft finns tillgänglig samt att rätt material används för att gjutning-
en ska ske på bästa sätt utan avbrott och förseningar. (Cadman Inc, 2012) 

 Undvik att gjuta på ojämn yta så att en så jämntjock konstruktion som möjligt fås. (Cement 
Concrete and Aggregates Australia (CCAA), 2005)  

 Formväggar, armering och torr undergrund bör fuktas för att förhindra onödig vattenavgång 
nedåt och åt sidan. (Cadman Inc, 2012; CCAA, 2005) 

 Kontrollera i förväg väderförhållandena. (CCAA, 2005) 
 Upprätta vindskydd vid blåsiga förhållanden. (CCAA, 2005; NRMCA, 1998) 
 Upprätta solskydd för att kontrollera betongytans temperatur. Vid höga temperaturer kan det vara 

lämpligare att förlägga gjutningen tidigt på morgon eller sent på kvällen. (NRMCA, 1998) 
 Börja härdningen så snabbt som möjligt efter gjutningen genom att tillföra membranhärdnings-

vätska eller genom vattenbegjutning. (Cadman Inc, 2012; CCAA, 2005) 
 Plastfolie kan användas för att minska vattenavdunstningen, en enkel och billig metod enligt 

CCAA (2004). 

Plastiska krympsprickor är mycket svåra att avlägsna när de väl har uppstått. Sprickorna är ofta start-
punkten för annan långsammare sprickbildning och för andra problem i och med att fukt och salt kan 
tränga ner i betongen och påverka dess beständighet. (Cole County Industries, 2012). Genom att glätta 
eller slipa igen sprickorna i den unga betongen kan ytan fås sprickfri. Detta innebär däremot att sprick-
orna istället finns dolda under ett tunt skikt av cementpasta och risken finns då att sprickorna öppnar 
sig efter en viss tid. 
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4.4.6 Sprickbredd 

Sprickbredden bör i första hand begränsas med hänsyn till konstruktionens beständighet och funktion. 
Till exempel påverkar sprickbredden konstruktionens bärighet, armeringskorrosion och dess täthet mot 
gas och vatten. Mätning av sprickbredden bör göras så noggrant som möjligt med hjälp av de mätin-
strument som finns tillhanda. Det är dock tillräckligt om det går att gruppera sprickbredderna enligt 
<0,2 mm, <0,4 mm eller <0,5 mm. (Ljungkrantzet al. 1997a) 

För små sprickbredder finns möjligheten att sprickorna självläker. Självläkning innebär att sprickorna 
växer sig samman och att en viss del av draghållfastheten återställs. Det kan ske vid närvaro av fukt, 
antingen i luft eller i vatten, under speciella förutsättningar. Olika studier visar på varierande resultat 
när självläkning inträffar. Vissa försök tyder på att vid sprickbredder <0,2 mm kan sprickorna betraktas 
som godtagbara för att självläkning ska ske medan andra undersökningar säger att fullständig täthet 
endast kan uppnås vid maximal sprickbredd på 0,1 mm. (Ljungkrantz et al. 1997a) 

Sprickbredden kan med tiden komma att förändras då sprickorna påverkas av samma mekanismer som 
de uppstod av eller av andra sprickbildningsrelaterade mekanismer (till exempel belastning, temperatur-
växling och krympning). På så sätt kan sprickorna växa sig bredare eller växelvis öka och minska alltef-
tersom tiden går. (Ljungkrantz et al. 1997a) 
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5 Avdunstning 

5.1 Inledning 

Avdunstningen från betongytan lyfts i litteraturen fram som en av de viktigare faktorerna vad gäller 
uppkomsten av plastisk krympning. Under årens gång har olika försök gjorts för att undersöka vilka 
avdunstningshastigheter som är att acceptabla samt att åskådliggöra hur yttre väderförhållanden påverkar 
avdunstningen. Utredningarna har bland annat lett fram till olika diagram och ekvationer. 

 

5.2 Nomogram och ekvationer 

I Ljungkrantz, Möller och Petersons (1997b) finns ett nomogram presenterat beskrivande avdunstnings-
hastigheten som funktion av lufttemperatur, relativ fuktighet, betongytans temperatur samt vindhastig-
het, se Figur 5.1. Nomogrammet introducerades på 1960-talet av National Ready Mixed Concrete 
Association i USA och har sedan dess visats i olika former i många andra handböcker och rapporter, 
däribland den svenska Betonghandboken. (Uno, 1998) 

            

Figur 5.1. Nomogram för avläsning av avdunstningshastigheten. Det vänstra nomogrammet 
återfinns i Concrete international (2007) medan det högra presenteras av AB Svensk Byggtjänst 
(2000). 
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Nomogrammet är uppbyggt utifrån värden som har sitt ursprung från Menzels formel, se ekvation (5.1). 
(ACI 305, 2007) 

         (     )(            ) (5.1) 

där 

W = avdunstningshastighet [kg/m2/h] 
e0 = mättnadsångtrycket [kPa] i luften direkt ovanför avdunstningsytan vid temperaturen hos avdunst-
ningsytan. Temperaturen väljs densamma som betongtemperaturen. 
ea = ångtryck i omgivande luft [kPa] 
V = medelvindhastighet mätt 0,5 m ovanför avdunstningsytan [km/h] 
 
Menzel härledde formeln utifrån omfattande avdunstningsundersökningar som genomfördes på vatteny-
tor i reservoarer vid Lake Hefner i USA mellan åren 1950-1952. För att kunna använda ekvationen 
måste dock luftens ångtryck samt mättnadsångtryck ovanför vattenytan på betongen vara kända. På 
grund av svårigheten att på ett enkelt sätt bestämma dessa parametrar vid arbetsplatserna är den prak-
tiska nyttan av formeln låg. Detta är orsaken till att nomogrammet i Figur 5.1 växte fram. (Uno, 1998) 

Uno (1998) publicerade en förenklad version av Menzels formel. Genom att utnyttja samband mellan 
ångtryck och temperatur erhölls följande ekvation: 

     (                      )(   )       (5.2) 

där 

E = avdunstningshastighet [kg/m2/h] 
Tc = betongtemperatur [°C] 
Ta = lufttemperatur [°C] 
r = relativ fuktighet [%/100] 
V = vindhastighet [km/h] 
 
Ekvationen är lätt att använda och ger nästan identiska resultat jämfört med Menzels formel.  

En faktor som påverkar uppkomsten av plastiska krympsprickor men som varken inkluderas i nomo-
grammet eller i ekvation (5.2) är mängden blödvatten. Om betongen har en låg blödningshastighet 
kommer det räcka med en låg avdunstningshastighet för att torka ut ytan. Denna parameter beror på 
vilken sammansättning betongen har. (Concrete international, 2007) 

Hasanain, Khallaf och Mahmood (1988) genomförde avdunstningsförsök vid gjutningar i varmt klimat. 
De kom fram till att förutom de yttre väderförhållandena spelar tiden för gjutning (morgon, förmiddag, 
eftermiddag, natt), skillnader mellan betong- och lufttemperatur samt betongytans fuktförhållanden in 
vad gäller avdunstningen från den färska betongen. Det visade sig även att upprättandet av solskydd var 
ett effektivt sätt att minska avdunstningshastigheten. Vid försöken uppnåddes minst en 50-procentig 
minskning av avdunstningshastigheten med solskydd jämfört med utan.  

Vidare skriver Hasanain et al. (1988) att en jämförelse mellan uppmätta avdunstningsvärden och värden 
avlästa från nomogrammet gjordes. Det uppmärksammades att nomogrammet stämde väl överens med 
avdunstningen under den närmsta tiden efter gjutningen då blödvatten fanns på ytan och betongen 
gjöts på morgon, förmiddag eller eftermiddag. Nomogrammet underskattade däremot avdunstningshas-
tigheten när blödvatten inte fanns på betongytan och ytan inte täcktes. Vidare överskattade nomogram-
met den initiella avdunstningen vid gjutningar under sena eftermiddagen eller natten eller när ytan 
skyddades mot solstrålning. Försöken tyder således på att nomogrammet har begränsningar under vissa 
gjutningsförhållanden.  
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5.3 Avdunstning från fri vattenyta 

Studier utförda av van Dijk och Boardman (1971) indikerar att mängden avdunstat vatten från en 
betongyta är av samma storleksordning som den vattenmängd som avdunstar från en fri vattenyta under 
de första sju timmarna efter gjutning. Detta resultat åskådliggörs i Figur 5.2. 

 

Figur 5.2. Jämförelse mellan avdunstning från en fri vattenyta och en färsk betongmassa. (van 
Dijk & Boardman, 1971) 

Avdunstningshastigheten från en vattenyta beror på vindhastigheten, luftfuktigheten samt luft- och 
vattentemperaturen. I Figur 5.3 åskådliggörs luftflödet över en vattenyta. En vind med hastighet U och 
ånghalt    blåser över en vattenyta med ånghalt   . I de fall ånghalten    överskrider    kommer en 
masstransport till följd av konvektion ske. (Radocea, 1992) 

 

Figur 5.3. Luftflöde över vattenyta. (Radocea, 1992) 

Avdunstningshastigheten från en våt yta kan uppskattas enligt: 

          (5.3) 

där 

qev = avdunstningshastighet [kg/m2/s] 
β = medelvärde av ytövergångstal [m/s] 
∆c = skillnad i ånghalt [kg/m3] 
 
För att göra en noggrannare avdunstningsberäkning menar Radocea att ånghalten måste beskrivas som 
en funktion av avståndet från vattenytan. I de fall temperaturen på ytan kan antas vara lika som lufttem-
peraturen kan avdunstningshastigheten beskrivas enligt: 

                (       )     (     )  (5.4)  
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där 

cs = mättnadsånghalt [kg/m3] 
RH∞ = luftens relativa fuktighet 
 
Svårigheten med ekvation (5.4) är att bestämma ytövergångstalet   som inte endast beror på vätskans 
densitet, viskositet, termisk konduktivitet och specifika värmekapacitet utan även på ytans geometri och 
vindens flödesförhållanden. Radocea säger att en approximation av ytövergångskoefficienten kan beräk-
nas genom att använda Lewis ekvation: 

    
  

    
  (5.5) 

där 

αc = värmeövergångskoefficienten 
 a = luftens densitet 
Cp = luftens värmekapacitet 
 
För vindhastigheter mindre än 10 m/s skriver Radocea att värmeövergångskoefficienten kan beräknas 
enligt: 

                    (5.6) 

Avdunstningshastigheten enligt ekvation (5.4) kan tillsammans med ekvationen för ytövergångskoeffici-
enten, ekvation (5.5), och beräkningen av värmeövergångskoefficienten, ekvation (5.6), bestämmas 
enligt: 

      
             

    
  (     )  (5.7) 

Ekvation (5.7) tyder på att vindhastighet, skillnader i luftfuktighet och temperaturer är de faktorer som i 
huvudsak påverkar avdunstningen. I de fall temperaturen på ytan skiljer sig från den omgivande luft-
temperaturen hänvisar Radocea till nomogrammet i Figur 5.1. 
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6 Tidigare utförda experiment 

6.1 Inledning 

Från 1950-talet och framåt har det bedrivits en hel del forskning världen över inom området plastisk 
krympning. I detta kapitel presenteras några svenska studier som har genomförts under åren 1985-2005. 
I samtliga försök har olika men till viss del liknande laborationsuppställningar använts. Försöken inne-
fattar tester på plastisk krympning och plastiska krympsprickor för både normal betong och självkomp-
akterande betong. 

 

6.2 Plastiska krympsprickor – Motåtgärder, 1985 

Tio stycken laboratorieförsök samt två fältförsök genomfördes av Hedin (1985) i syfte att utreda vilka 
förseglingsåtgärder som bäst förhindrar plastisk krympning i nygjuten betong. De åtgärder som jämför-
des var applicering av olika membranhärdare, täckning med plastfolie, vattenbegjutning samt ingen 
åtgärd alls.  

I laboratorieförsöken gjöts plattor i en form med måtten 1800x600x80 mm som placerats på en stålplåt. 
På insidan av formen monterades armeringsjärn för att skapa ett yttre tvång på betongen. Över plattan 
byggdes en vindtunnel med öppna ändar. I ena kortändan placerades en fläkt. Vindhastigheten hölls 
konstant 5 m/s, lufttemperaturen +20 °C och luftfuktigheten var 50 %. Den undersökta betongen var 
av kvaliteten K250 (motsvarande C20/25). Fältförsöken genomfördes vid två olika arbetsplatser. Väder-
förutsättningarna vid tillfällena var jämförbara. Luftfuktigheten var något högre samt vindhastigheten 
något lägre än vid laboratorieförsöken. Betongen var av kvaliteten K300 (motsvarande C25/30). 
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Figur 6.1. Ritning över gjutform vid försök utförda på Betongindustri AB. (Hedin, 1985) 

Det visade sig att användandet av plastfolie samt membranhärdaren MEMBI gav sprickfria betonger. 
Vattenbegjutningen gav inte helt tillfredställande resultat men det antas bero på sättet vattnet tillfördes, 
nämligen genom att vattna ytan allteftersom den torkade ut. Författaren framför rekommendationer till 
framtida studier om att vatten istället bör påföras kontinuerligt som en vattendimma. Resultaten från 
laboratorieförsöken speglade väl resultaten som erhölls vid fältförsöken. 

Det bör påpekas att det är denna försöksuppställning som ligger till grund för den laborationsutrustning 
som används i denna rapport. 

 

6.3 Sprickbildning orsakad av plastisk krympning, 1995  

Radocea (1995) gjorde två undersökningar som syftade till att klargöra bakomliggande orsaker till plas-
tisk krympning samt sprickbildning. 

Försök med oförhindrad plastisk krympning studerades i en gjutform av storleken 323x330x100 mm, se 
Figur 6.2. Insidan oljades med paraffinolja för att minska friktion mellan betong och prov. En fläkt 
användes för att variera vindhastigheten över provkroppen. Tre stycken lägesgivare användes för att mäta 
krympningen samt två stycken tryckgivare, placerade på 40 och 80 mm djup, användes för att studera 
portrycket.  
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Figur 6.2. Försöksuppställning som användes vid undersökning av den plastiska krympningen. 
(Radocea, 1995) 

Betong med olika hållfastheter, konsistenser, vct och sammansättningar undersöktes under olika lag-
ringsförhållanden. Experimenten pekade på att den plastiska krympningen startade på en gång efter 
gjutning hos betonger med låg vattenseparation. Krympningshastigheten ökade med ökad avdunst-
ningshastighet och avstannade samt stoppades av tillstyvnandet. Vidare visade det sig att alla parametrar 
som påverkade betongens konsistens även påverkade vattenavången och krympningen. En lösare konsi-
stens gav en större vattenavgång. Med rätt utförd härdning och vid vattenlagring kunde bildandet av 
undertrycket förskjutas till långt efter betongens tillstyvnad vilket helt motverkade den plastiska krymp-
ningen.   

Vid undersökningen av sprickbildning orsakad av plastisk krympning användes en gjutform med måtten 
700x120x100 mm, se Figur 6.3. För att framtvinga ett tvång på betongen var formen avsmalnad på 
mitten av långsidorna samt så användes armeringsstänger. I övrigt var försöksutrustningen densamma 
som i de andra försöken och samma betonger samt yttre förhållanden undersöktes. 
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Figur 6.3. Försöksutrustning som användes för att studera plastiska krympsprickor. (Radocea, 
1995) 

Sprickor kunde helt undvikas vid vindhastighet 0 m/s då vattenavgången var låg, vid täckning med 
plastfolie, vid användning av membranhärdare MB-429 samt vid vattenlagring. Med vindhastigheter 1-8 
m/s började sprickor att breda ut sig inom 4 timmar. För att minska sprickbildningen visade det sig 
lämpligt att minska filler- och slamhalt till 3-5 % till fördel för cement, att använda liten mängd flytme-
del, att använda accelererande tillsatsmedel och att blanda in stål- eller plastfibrer. 

 

6.4 Plastiska krympsprickor, 1997 

I ett examensarbete utfört vid KTH Haninge använde Lund, et al. (1997) samma försöksuppställning 
som vid försök utförda av Hedin (1985), se Figur 6.1 och Figur 6.4. Avdunstningen från betongplattan 
mättes vid olika vindförhållanden och för olika betongsammansättningar. Betong av kvaliteter K55 
(motsvarande C45/55), K40 (motsvarande C32/40) samt K30 (motsvarande C25/30) undersöktes vid 
vindhastigheter från 0-6 m/s. 
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Figur 6.4. Bild över försöksutrustningen. (Lund et al. 1997) 

Resultaten pekade på att betonger med lågt vbt hade högre sprickbenägenhet. Det anses bero på att vid 
lägre vbt bildades mindre blödvatten. Blödvattnet verkar ju som en skyddande film på betongytan och 
motverkar sprickbildningen. Vidare tros att inblandningen av pumptillsats hade en retarderande effekt 
på betongen. Detta fördröjde sprickbildningen men ökade även sprickbenägenheten när väl sprickor 
utvecklades. 

De uppmätta avdunstningsvärdena under laborationsförhållandena visade sig inte stämma överens med 
nomogrammet i Figur 5.1. Orsaken till detta kan vara mätfel av avdunstningsmängden eller att nomo-
grammet inte var anpassat till de undersökta betongsammansättningarna. 

I Figur 6.5 visas den uppmätta avdunstningen som försöken resulterade i.  

 

Figur 6.5. Resultat av den i försök uppmätta avdunstningen. (Lund et al. 1997) 
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6.5 Plastisk krympning i självkompakterande betong, 2002 

Vid laboratorieförsök och fältförsök utförda i Lund undersöktes åtgärder för att förhindra plastisk 
krympning hos självkompakterande betong. (Friberg, 2002) 

I laboratorium studerades den plastiska krympningen på betongprismor av storleken 100x100x400 mm 
som gjöts i specialtillverkade formar, se Figur 6.6. Fältförsken innefattade gjutning av sex småhusgrunder 
vid tre gjuttillfällen. Betongen som undersöktes baserades på cementtypen Slite snabbhärdande cement 
och mellan försöken varierades vct mellan 0,40, 0,56 och 0,67. I laboratoriet gjordes även ett försök med 
betong baserad på byggcement. Effekt av härdning studerades vid stillastående luft, ökad vindhastighet, 
vattenbegjutning samt vid membranhärdning. 

 

Figur 6.6. Försöksuppställning vid laboratorieförsök. (Friberg, 2002) 

Det visade sig att betonger med lägre vct hade en längre tillstyvnadstid (vilket kan bero på en retarde-
rande effekt av det använda flytmedlet) och gav en större plastisk krympning. Detta tyder på att den 
plastiska krympningen inte enbart beror på avdunstningen utan även på betongens sammansättning. 
Både laboratorie- och fältförsök påvisade även en ökad krympning med en högre vindhastighet, speciellt 
för självkompakterande betong med lågt vct. Samtliga försök visade också att vattenhärdning var den 
effektivaste åtgärden för att motverka plastisk krympsprickbildning. En jämförelse mellan betong base-
rad på Slite snabbhärdande cement respektive byggcement visade att byggcement gav upphov till cirka 20 
% större plastisk krympning under samma yttre förhållanden. Författaren skriver dock att undersök-
ningarna är för få och osäkra för att fastställa detta med säkerhet. 

 

6.6 Plastisk krympning hos självkompakterande betong utan byggfukt, 2003 

I syfte att studera den plastiska krympningen hos självkompakterande betong med fokus på betongsam-
mansättningar med lågt vbt studerade Persson (2003) tio olika betonger under olika förutsättningar. De 
provkroppar som användes var: två stycken krympplattor 102x356x559 mm i rostfritt stål med betong 
(härdning vid RF = 60 % eller med vax), tre stycken krympriggar 100x100x400 mm i rostfritt stål (förseg-
ling vid RF = 60 % eller RF = 92 %, i luft eller med vax vid RF = 60 %) samt tolv stycken kuber 100x100 
mm (försegling, i luft eller med vax vid RF = 60 %), se Figur 6.7. För att simulera vind byggdes en vind-
tunnel över uppställningarna och en fläkt användes. 
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Figur 6.7. Provkroppar och testutrustning. (Persson, 2003) 

Testresultaten påvisade bland annat att: 

 En självkompakterande betong med stor ballaststorlek minskade den plastiska sprickvidden. Med 
en tendens till partikelsprång i ballasten visade det sig att mängden blödvatten ökade vilket skyd-
dade betongytan mot sprickuppkomst.  

 Sprickbildningen minskades vid användning av betong med 28-dygnshållfasthet < 60 MPa (vbt ≥ 
0,43). 

 Sprickvidden hos uppkomna plastiska krympsprickor begränsades av en snabb hållfasthetstillväxt 
hos betongen. 

 

6.7 Sprickbildning orsakad av plastisk krympning hos självkompakterande betong, 2005 

Undersökningar om hur avdunstningen och betongsammansättningen påverkar sprickbenägenheten hos 
självkompakterande betong och normalbetong genomfördes av Esping och Löfgren (2005) i ett antal 
laborationstester och fältförsök. I studien framhåller författarna att den plastiska krympningen dels 
beror på avdunstningen men även på den autogena krympningen som uppträder samtidigt.  

Två olika provutrustningar brukades vid laborationsförsöken. För mätning av den autogena krympning-
en användes en av Esping och Löfgren speciellt utvecklad betongdilatometer, se Figur 6.8. Resultatet 
från denna mätning presenterades som en graf där medelvärdet av deformationen plottades mot tiden. 



Tidigare utförda experiment 

31 

 

Figur 6.8. Betongdilatometer för mätning av den autogena krympningen. (Esping & Löfgren, 
2005) 

Uppkomsten av plastiska krympsprickor studerades i en modifierad ring-test-uppställning vilken är en 
vidareutveckling av Nordtest NT BUILD 433 av Johansen och Dahl (1993), se Figur 6.9. Betongen 
utsattes för tidig uttorkning samtidigt som den exponerades för ett inre tvång. Vindhastigheten hölls 
konstant kring 4,5 m/s, lufttemperaturen var 23±2 °C och den relativa luftfuktigheten var 35±5 %. 
Sprickbenägenheten analyserades genom att beräkna medelvärdet av sprickarean (sprick-
bredd*spricklängd) från tre parallella uppsättningar. 

 

 

Figur 6.9. Modifierad ring-test-uppställning för att studera plastiska krympsprickor. (Esping & 
Löfgren, 2005) 

Vid fältförsöken kontrollerades riktigheten av de i laboratoriet utföra ring-test-försöken. Detta gjordes 
genom att tre stycken plattor med dimensionerna 3000x1700x95 mm gjöts på en 21 mm tjock plywood-
skiva, se Figur 6.10. Plywooden utnyttjades för att skapa ett mothåll på betongen. I samband med gjut-
ningen av plattorna genomfördes även ring-test-försök i fält.   
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Figur 6.10. Försöksuppsättning som användes vid fältförsök. (Esping & Löfgren, 2005) 

Vid försöken studerades olika betongsammansättningar, olika vct och olika härdningsförhållanden. 
Resultaten kan sammanfattas som att ökad sprickrisk inträffade vid stor autogen krympning (silikatill-
sats, lågt vct, högt fillerinnehåll, låg stenhalt) och vid hög avdunstning (högt vct, extra vatten, lågt filler-
innehåll). I Figur 6.11 visas uppmätt avdunstning från en fri vattenyta och från betonger med olika vct. 
Tillsatser som ökade retardationen ledde till att både den autogena krympningen och avdunstningen 
ökade vilket gav en hög sprickbenägenhet. Standardbetong var mer sprickbenägen än självkompakter-
ande betong på grund av en högre avdunstning, speciellt vid höga vct. Väderförhållanden hade stor 
inverkan på avdunstningen och sprickbildningen. Åtgärder som kan minska sprickbildningen är tidig 
täckning eller membranhärdning, inblandning av krympreducerare, fibrer, luftporbildare samt accelera-
tor. 

 

Figur 6.11. Resultat från Esping och Löfgren (2005). Avdunstning från fri vattenyta och från 
betonger med olika vct. 
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7 Underlag för genomförande 

7.1 Inledning 

För att praktiskt studera fenomenet plastiska krympsprickor i betongplattor har ett antal laboratorieför-
sök genomförts i laboratoriet Complab vid Luleå Tekniska Universitet. En gjutform har byggts med 
utgångspunkt från de beprövade försöksuppställningarna enligt Hedin (1985) och Lund et al. (1997). 
Enligt författarna gav försöksuppställningen tydliga plastiska krympsprickor vilket föranledde beslutet att 
använda en liknande metod. Orsaken till att formen byggts på nytt är att den gamla modellen inte 
existerar idag. Efter rekommendationer från tidigare forskning samt från diskussioner med inblandade 
parter designades formen om en aning och mätutrustningen byttes ut. Formen gjordes bland annat 
kortare och smalare. Till skillnad från tidigare experiment vägdes och loggades plattans vikt kontinuer-
ligt under hela försöket för att erhålla mängden avdunstat vatten. I Figur 7.1 visas laborationsuppställ-
ningen. Under försöket mättes en antal parameterar, se avsnitt 7.3, och efteråt gjordes en sprickkarte-
ring, se kapitel 8. 

Till att börja med utfördes fyra gjutningar av betong baserad på byggcement under varierande vindhas-
tighet. Därefter evaluerades resultaten och fyra nya försök genomfördes, denna gång baserades betongen 
på bascement men samma vindhastigheter undersöktes.  

    

Figur 7.1. Bild på försöksuppställning. 

 

7.2 Utrustning 

7.2.1 Gjutform 

Formens invändiga mått uppgick till 1200x400x80 mm. Ramen tillverkades av UPE80-balkar som 
placerades på en cirka 1 mm tjock stålskiva. Balkarna gick att montera isär efter utfört försök och på så 
sätt kunde de återanvändas till nästa försök. För att motverka att stålskivan sviktade vid gjutningen 
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placerades den på ett sandwichelement bestående av en glasfiberlaminerad XPS-skiva (Extruderad Poly-
Styren-skiva) med tjockleken 2+40+2 mm. I skarvarna mellan balk-skiva och balk-balk användes latexfog 
som tätningsmedel. Den beskrivna uppsättningen placerades sedan på fyra stycken lastceller för konti-
nuerlig viktmätning, se avsnitt 7.3. 

För att skapa ett yttre tvång på betongen användes liksom i tidigare utförda försök armeringsjärn med 
diametern 8 mm. Tre stycken järn per formsida najades fast på gängstänger som skruvades in genom 
balkarna. Gängstängerna monterades så att de stack in 60 mm i betongen, se Figur 7.2. 

 

Figur 7.2. Handskiss och CAD-ritning som beskriver gjutformen som användes vid försöken. 

 

7.2.2 Vindsimulering  

För att simulera vind över betongplattan användes en cirka 50 cm bred vindmaskin, se Figur 7.3. Denna 
lånades av adjungerad professor Per Persson vid LTU som tidigare använt fläkten vid vindsimulering 



Underlag för genomförande 

35 

och vid samhällsplanering och byggnadsutformning av bostäder på nedskalade modeller. Fläkten var av 
typen radialfläkt och vindhastigheten reglerades med hjälp av en dimmer. Vindhastigheten gick att 
variera inom intervallet 4–8 m/s. Fläkten placerades på avståndet 40-50 cm från betongplattan. Genom 
att däremellan placera en formplywood gavs luften möjlighet att stabilisera sig så att en så laminär 
strömning som möjligt kunde erhållas över betongytan. På inrådan från Per Persson kontrollerades 
strömningens karaktär över plattan med hjälp av en ylletråd och pinne. För att försäkra sig om att vind-
hastigheten ställdes in på samma hastighet mellan olika försök gjordes markeringar på dimmern vid 
valda vindhastigheter. 

 

Figur 7.3. Fläkt som användes för vindsimulering. 

 

7.2.3 Kamera  

En systemkamera riggades upp invid försöksuppställningen. Kameran kopplades till en PC och ställdes 
in på att fotografera betongplattan två gånger i minuten. På så sätt kunde händelseförloppet under hela 
experimentet ”spelas in”. Vissa av bilderna klipptes sedan ihop till videoklipp. 

 

7.3 Mätningar 

7.3.1 Allmänt 

Mätningar genomfördes på avdunstning, lufttemperatur, betongtemperatur, vindhastighet och relativ 
fuktighet. Avdunstningsmätningen samt luft- och betongtemperaturmätningen loggades med hjälp av 
mätförstärkaren MGCplus från HBM. Mätfrekvensen valdes till 0,1 Hz. Vindhastigheten och relativ 
fuktighet mättes kontinuerligt under försökens gång med anpassade mätutrustningar. Mätningarna 
synkades tidsmässigt och startades vid gjutningen. Betongplattan gjöts på förmiddagen och försöket 
avslutades morgonen därefter. 

 

7.3.2 Avdunstning  

Avdunstning från betongytan 

Plattan gjöts i gjutformen som placerades på fyra stycken lastceller, en typ av z-celler, som vardera tålde 
en belastning på 100 kg. Mätnoggrannheten på dessa var 0,03 % av maxbelastning, det vill säga 30 g. 
Lastcellerna kopplades till MGCplus-enheten och därefter vidare till en PC. Den viktminskning som 
betongplattan uppvisade ansågs motsvara mängden avdunstat vatten.  
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Avdunstning från fri vattenyta 

Även avdunstningen från en fri vattenyta kontrollerades i försöksuppställningen. I detta fall fylldes 
gjutformen med vatten varefter vindhastigheten ställdes in på önskad nivå. Avdunstningen kontrollera-
des för två vindhastigheter, 0 m/s samt   4 m/s. Mätningen pågick under 20 timmar respektive 5 
timmar. 

 

7.3.3 Temperatur 

I betongplattan gjöts sju stycken temperaturtrådar in. Dessa placerades vid plattans yta (20 mm djup) 
och botten (60 mm djup) vid kortsidorna och ena långsidan samt i botten av plattans mitt, se Figur 7.4. 
Den omgivande lufttemperaturen mättes med ytterligare en temperaturtråd som placerades på lämpligt 
ställe vid försöksuppställningen. Trådarna kopplades sedan in i MGCplus-enheten som loggade värdena.  

 

Figur 7.4- Enkel skiss som beskriver var i plattan temperaturtrådarna placerades. 

I rapporten benämns de temperaturgivare närmast fläkten som ”yta fläkt” och ”botten fläkt”, de längs 
långsidan som ”yta mitt kant” och ”botten mitt kant”, de längs den bortre kortsidan som ”yta bortre” 
och ”botten bortre” samt den givare i plattans mitt som ”botten mitt”. 

 

7.3.4 Vind 

För att mäta vindhastigheten användes en vindmätare av typ UNI-T UT362 vilken möjliggjorde konti-
nuerlig loggning på PC. Både vindhastighet och vindtemperatur registrerades. Mätintervallet under 
försöken varierade mellan 30-60 sekunder. 

Under försökens gång mättes vindhastigheten vid tre punkter ovanför plattan:  

 mitt på kortsidan närmast fläkten 
 mitt på plattan 
 mitt på kortsidan längst bort från fläkten 

Genom att göra på detta sätt kunde vindhastighetens variation över plattan uppskattas. 

 

7.3.5 Relativ luftfuktighet, RH 

Den relativa fuktigheten mättes i den omgivande luften med hjälp av en ”Measurement computing USB-
502 RH/Temperature Data Logger”. Denna placerades cirka 1 m ovanför betongytan och ungefär 2 m 
från betongplattan.  Tid och relativ fuktighet registrerades och data kunde efter avslutat försök föras 
över till PC. 

 

7.3.6 Sprickarea 

Ett medelvärde av sprickornas bredd uppmättes med en USB-spricklupp av typ ”Dino-Lite Pro”. Läng-
den uppskattades med tråd och tumstock. Därefter beräknades den totala sprickarean för varje försök. 
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Mätningen av sprickarean gjordes på samtliga plattor vid ett och samma tillfälle, nämligen 29 dagar efter 
första gjutningen. 

 

7.4 Betong 

7.4.1 Recept 

Betongrecepten som har använts i examensarbetet används även parallellt i projektet Crack Free Con 
vid LTU. 

Det recept som användes till den första försöksomgången (de fyra första försöken) innehöll byggcement-
et ”Standard PK Skövde” från Cementa vilket idag är ett vanligt förekommande cement på byggarbets-
platser. Vct var 0,38, dmax uppgick till 16 mm och konsistensklassen var S4. Receptet benämns som 
Betongrecept nr 1 i rapporten.  Betongblandningen är ett högvärdigt golvrecept som används vid gjutning-
ar där högre krav ställs på betongen, exempelvis vid gjutningar av industrigolv. 

I den andra försöksomgången (de fyra följande försöken) byttes cementet ut till ett bascement. Detta 
cement används inte idag på arbetsplatserna men kan i framtiden komma att ersätta det nuvarande 
byggcementet. I övrigt gällde vct 0,38, dmax 16 mm och konsistensklassen S4. Receptet benämns Betongre-
cept nr 2 i rapporten. 

För att uppnå rätt konsistensklass tillsattes en viss mängd flytmedel. Mängden provades ut vid gjutnings-
tillfällena och kom att variera en aning från försök till försök för att få rätt konsistens. Flytmedlet som 
användes var Sikament 56. 

Tabell 7.1 visar betongrecepten som användes.  

Tabell 7.1. Betongrecept. 

 Betongrecept 
nr1 

Betongrecept 
nr2 

Typ av cement Bygg Bas 

vct 0,38 0,38  

Konsistensklass S4  S4 

      

Delmaterial [kg/m3] [kg/m3] 

Cement 470  470 

Grus, 0/8 986 975 

Sten, 8/16 790 790 

Vatten 186 186 
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7.4.2 Blandning 

Volymen på blandningssatserna uppgick till 50 liter. Först tillsattes det torra materialet och blandades i 
en minut. Därefter hälldes de våta materialen i och blandades i fyra minuter. Sedan genomfördes tester 
på betongen innan gjutningen utfördes. 

 

7.4.3 Tester på betongen 

Lufthalt 

Lufthalt bestämdes innan gjutning skedde. 

Utförande: En lufthaltbehållare fylldes till 1/3 med betong, därefter stöttes en stav i massan 25 gånger. 
Proceduren återupprepades två gånger till tills konen var full. Locket sattes på behållaren varvid vatten 
fylldes i påfyllningsrör. Efter att påfyllningsrör och luftventiler stängts pumpades lufttrycket upp för att i 
nästa skede släppas ut. Lufthalten i betongmassan kunde då avläsas.  

 

Sättmått 

Vid samtliga försök kontrollerades sättmått så att föreskriven konsistensklass uppnåddes.  

Utförande: En sättkon fylldes till 1/3 med betong, därefter stöttes en stav i massan 25 gånger. Procedu-
ren återupprepades två gånger till tills konen var full. Konen lyftes sedan och massan sjönk ihop. Hur 
mycket massan satte sig uppmättes. För konsistensklass S4 gäller att sättmåttet är i intervallet 160-210 
mm, (Betongbanken, 2010). 

 

Fukthalt 

Ingående sten- och grusmaterial ansågs vara torrt. Ingen korrigering av betongrecept behövdes därmed 
göras. 

 

Hållfasthet 

Betongens hållfasthetsklass bestämdes genom att betongkuber med dimension 100x100x100 mm prov-
tryckets efter 28 dygn. Kuberna gjöts i samband med varje utfört försök. Härdning av provkropparna 
genomfördes i enlighet med Svensk Standard SS-EN 12390-2, (Swedish Standards Institute, 2002). Detta 
innebar att kuberna lagrades i vatten vid temperaturen 20 °C ±2 °C i 28 dagar innan provtryckning 
utfördes. 
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8 Genomförande och observationer av händelseförlopp 

8.1 Inledning 

Detta kapitel beskriver de genomförda försöken. Förutsättningar, händelseförlopp, sprickförekomst samt 
sprickkartering redovisas. I 0 finns foton från respektive försök presenterat. 

I samtliga försök startades mätutrustningen cirka 30 minuter efter att de våta delmaterialen (vatten och 
flyttillsats) blandades i betongen. I texten benämns den halva av plattan som var belägen närmast fläkten 
som plattans främre del medan den andra halvan benämns som den bortre delen. Vid alla försök be-
handlades ytan på liknande sätt genom att med hjälp av stålspatlar stryka den så jämn som möjligt. 

 

8.2 Gjutningsförhållanden 

I försök 1-4 användes byggcement medan bascement användes i försök 5-8. I Tabell 8.1 redovisas de 
förhållanden och som rådde vid respektive försök. Den vindhastighet som anges för varje försök (både i 
Tabell 8.1 men även i resten av rapporten) är det medelvärde som uppmättes ovanför plattans mitt-
punkt. 

Kommentar till Tabell 8.1: Orsaken till att en större mängd flytmedel behövde tillsättas i Försök 4 än i 
de tidigare försöken antas bero på att ballasten innehöll mer finmaterial vid detta tillfälle. Detta berodde 
förmodligen på att vid uppvägningen av ballasten användes bottenskrapet ur ”ballast-säcken” vilket 
resulterade i att mer finmaterial blandades i. 

Tabell 8.1. Förhållanden vid gjutningstillfällen. 

Försök Flytmedel 
[g] 

Sättmått 
[mm] 

Lufthalt 
[%] 

Vind 
[m/s] 

RH 
medel 

[%] 

Lufttemp. 
gjutning 

[°C] 

Medellufttemp. 
under försök 

[°C] 

Btg-temp. 
gjutning 

[°C] 

1 152 165-175 3 6,8 33,6 20,7 19,2 21,6 

2 162 180-185 3,4 4,4 33,2 19,8 19,9 21,9 

3 162 180-185 - 4,3 31 21,1 21,2 20,5 

4 207 205 - 0 34,5 20,2 20,0 22,8 

5 116,5 210 4,8 4,2 33,8 19,9 19,9 21,5 

6 104,5 165-170 3 6,9 41,5 19,9 20,4 21,3 

7 109 195 3 0 25,9 19,7 19,7 21,3 

8 109 195-200 3 4,4 21,4 19,6 19,8 20,6 
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8.3 Händelseförlopp Försök 1 

Kommentar till kapitel 8.3: Under detta försök stannade MGCplus-enheten fyra gånger varvid den sista 
gången efter arbetsdagens slut. Detta innebar att mätningen av betong- och lufttemperaturer samt be-
tongplattans vikt inte blev fullt tillfredsställande.  

Inom loppet av 30 minuter hade fyra sprickor bildats på plattan varvid tre stycken uppkom inom de 
första 20 minuterna. Samtliga sprickor hade bildats på plattans främre del. Efter 75 minuter bildades en 
spricka på mitten av plattan. Inga fler sprickor bildades på plattan. De befintliga sprickorna växte sig 
större och bredare. Efter sex timmar började vita områden bildas på plattan. Skiss över uppkomna 
sprickor visas i Figur 8.1.  

 

Figur 8.1. Sprickbild Försök 1. 

Efter avslutat försök vändes plattan upp och ned. Det visade sig att undersidan var full i sprickor. De tre 
första sprickorna som uppkom på överytan (spricka 1-3) var genomgående sprickor. 

 

8.4 Händelseförlopp Försök 2 

Ytan hölls fuktigare lite längre än vid Försök 1. Under testets gång torkade den främre platthalvan upp 
snabbare än den bortre. 

Efter 85 min bildades den första sprickan. Den uppkom vid långsidans kant mitt på den främre platt-
halvan. Inom 15 minuter efter att den första sprickan hade uppmärksammats bildades ytterligare fyra 
sprickor. Alla sprickor uppkom i den första sprickans förlängning. Efter 120 minuter utvecklades en 
spricka till, även den i samma förlängning. Efter 5,5 timmar formades en spricka i plattans bortre del. 
Inget mer inträffade under arbetsdagen. Morgonen därpå hade ytterligare en spricka bildats i mitten av 
plattans bortre del. Betongytan hade även fläckvis blivit vit. De redan befintliga sprickorna hade växt sig 
bredare. För sprickor se Figur 8.2. 

 

Figur 8.2. Sprickbild Försök 2. 

Efter avslutat försök vändes plattan upp och ned. Det visade sig att undersidan var full i sprickor. De sex 
första sprickorna på ovansidan (spricka 1-6) var genomgående sprickor. 
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8.5 Händelseförlopp Försök 3 

Kommentar till kapitel 8.5: En av temperaturtrådarna som gjöts in i betongen slutade att fundera efter 
ungefär 90 min. Detta påverkade däremot inte mätningarna då ytterligare sex temperaturtrådar använ-
des. 

Under experimentets gång torkade den främre platthalvan upp snabbare än den bortre. Den första 
sprickan bildades efter 70 min och den andra sprickan efter 87 min. Sprickorna var små och uppstod i 
närheten av varandra på plattans främre del. Efter nästan två timmar framträdde en väldigt liten spricka 
vid långsidan på samma halva av plattan. En väldigt liten spricka bildades efter fyra timmar längs lång-
sidan på plattans bortre del. Fem timmar efter mätstart utvecklades två större sprickor nära kortsidan 
närmast fläkten. Dagen därpå hade ytterligare tre sprickor bildats vilka uppträdde i den bortre plattde-
len. Plattans yta hade även delvis blivit vit. Sprickbild visas i Figur 8.3. 

 

Figur 8.3. Sprickbild Försök 3. 

Undersidan av plattan uppvisade även sprickor. De större sprickorna i främre platthalvan (spricka 5 och 
6) samt de sprickor som utvecklats under natten var samtliga genomgående sprickor. 

 

8.6 Händelseförlopp Försök 4 

Den bortre halvan av plattan torkade snabbare. På betongytan uppkom vissa slätare områden. Även vita 
områden bildades. Inga sprickor bildades varken på ovansidan eller på undersidan under gjutdagen och 
inga sprickor uppmärksammades morgonen därpå heller. Ytans slätare områden såg ut att ha krackelerat 
men inga ”öppna” sprickor var synliga. 

 

Figur 8.4. Sprickbild Försök 4. 

 

8.7 Händelseförlopp Försök 5 

Första sprickorna uppträdde efter fyra timmar. Då kunde tre sprickor observeras, den ena mitt på den 
främre platthalvan, den andra mitt på plattans bortre del samt den tredje på plattans kortsida vid fläkten 
(denna spricka var väldigt liten). Efter ytterligare en timme bildades en ny spricka mitt på den främre 
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delen av plattan. Inga fler sprickor bildades på plattan under arbetsdagen. Morgonen efter hade inga nya 
sprickor bildats på plattans ovansida. Sprickskissen visas i Figur 8.5. 

 

Figur 8.5. Sprickbild Försök 5. 

På plattans undersida och på dess kanter hade några sprickor bildats. Två av sprickorna som var synliga 
på ovansidan (spricka 1 och 4) var genomgående sprickor. 

 

8.8 Händelseförlopp Försök 6 

Under försöket bildades tre sprickor varav två var belägna mitt på den främre plattdelen och en på den 
bortre. Den första sprickan uppkom efter ungefär en timme och den andra sprickan (som var liten) efter 
cirka två timmar. Den tredje sprickan uppmärksammades efter fem timmar. Sprickskissen visas i Figur 
8.6. 

 

Figur 8.6. Sprickbild Försök 6. 

Sprickbildning hade skett under plattan. Längs kanterna på plattan observerades få sprickor. Den första 
och tredje sprickan var genomgående. 

 

8.9 Händelseförlopp Försök 7 

Ytan såg fortfarande fuktig ut cirka fyra timmar efter gjutning. Inga sprickor uppkom, varken under 
gjutdagen eller till morgonen därpå. Inga sprickor kunde observeras under plattan eller längs dess kan-
ter. Ytan på plattans ovansida såg ut att ha krackelerat men inga ”öppna” sprickor var synliga. 
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Figur 8.7. Sprickbild Försök 7. 

 

8.10 Händelseförlopp Försök 8 

Efter tre timmar observerades den första sprickan i mitten av plattan. Efter drygt 4,5 timmar upptäcktes 
ytterligare en spricka mitt på plattans främre del. Inga fler sprickor sågs under arbetsdagen. Till morgo-
nen därpå hade två ytterligare sprickor bildats, dessa var belägna på plattans bortre del. Figur 8.8 visar 
sprickornas placering. 

 

Figur 8.8. Sprickbild Försök 8. 

Under plattan observerades sprickbildning medan få sprickor upptäcktes längs kanterna. De två sprickor 
som tillväxt under natten (spricka 3 och 4) var genomgående sprickor. 
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9 Resultat av mätningar och beräkningar 

9.1 Inledning 

I följande kapitel presenteras utvald data i form av diagram, tabeller och beräkningar från de utförda 
försöken. För mer data se Bilaga B. 

 

9.2 Lufttemperatur 

Medelvärdet av lufttemperaturen under respektive försöks gång redovisas i Tabell 9.1. Medelvärdet är 
beräknat utifrån mätdata från hela försökens längd, cirka 22 timmar. 

Tabell 9.1. Medelvärde av uppmätt lufttemperatur. 

 Medeltemperatur [°C] 

Försök 1 19,2 

Försök 2 19,8 

Försök 3 20,2 

Försök 4 20,0 

Försök 5 19,9 

Försök 6 20,4 

Försök 7 21,3 

Försök 8 21,4 

 

9.3 Relativ fuktighet 

Den relativa luftfuktigheten mättes i lokalen där laborationerna genomfördes. Det gick inte att reglera 
fuktigheten utan den mättes under de rådande förhållandena. Detta kom att innebära att luftfuktighet-
en i lokalen förändrades då vädret utomhus varierade. I Tabell 9.2 visas de medelvärden av den relativa 
luftfuktigheten som uppmättes vid respektive försök. Medelvärdet presenteras då luftfuktigheten hölls 
relativt konstant under varje försök. Medelvärdet är beräknat utifrån mätdata från hela försökens längd, 
cirka 22 timmar. 
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Tabell 9.2. Medelvärde av uppmätt relativ fuktighet. 

 Medelvärde av RH [%] 

Försök 1 33,6 

Försök 2 33,2 

Försök 3 31,0 

Försök 4 34,5 

Försök 5 33,8 

Försök 6 41,5 

Försök 7 25,9 

Försök 8 21,4 

 

9.4 Vindhastighet 

En sammanställning över uppmätta vindhastigheter presenteras i Tabell 9.3. 

Tabell 9.3. Medelvärde av uppmätt vindhastighet. 

 Medelvärde vindhastighet [m/s] 

 Främre del Plattans mitt Bortre del 

Försök 1 7,74 6,79 5,94 

Försök 2 4,84 4,35 3,89 

Försök 3 4,63 4,26 3,91 

Försök 4 0 0 0 

Försök 5 4,7 4,2 3,82 

Försök 6 7,59 6,89 6,22 

Försök 7 0 0 0 

Försök 8 4,99 4,44 3,87 

 

9.5 Avdunstning 

I detta stycke presenteras avdunstningsdiagram baserat på mätningar av viktminskning, resultat från 
avdunstningsberäkningar och bestämning av avdunstningshastighet med hjälp av avdunstningsnomo-
gram. 

 

9.5.1 Avdunstning samtliga försök 

Diagram 9.1 visar den ackumulerade avdunstningen från samtliga åtta försök uttryckt i kg/m2.  
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Diagram 9.1. Ackumulerad avdunstning för samtliga försök. 

I Tabell 9.4 redovisas den totala avdunstningen (vilken antas svara mot den totala viktminskningen) för 
varje försök uttryckt i kilogram och procentuell viktminskning.  

Tabell 9.4. Total avdunstning. 

 Cementtyp Avdunstning [kg] Procentuell viktminskning [%] 

Försök 1 Bygg 1,02 1,07 

Försök 2 Bygg 1,14 1,20 

Försök 3 Bygg 1,28 1,35 

Försök 4 Bygg 1,12 1,18 

Försök 5 Bas 1,20 1,28 

Försök 6 Bas 1,21 1,29 

Försök 7 Bas 0,79 0,86 

Försök 8 Bas 1,20 1,31 

 

Betongplattan placerades på fyra lastceller, två vid kortsidan närmast fläkten och två längs den bortre 
kortsidan. I Diagram 9.2 visas skillnaden i viktminskning mellan plattans två ändar vid Försök 8. Övriga 
försök uppvisar liknande kurvor. 
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Diagram 9.2. Viktminskning vid plattans olika kortsidor, Försök 8. 

  

9.5.2 Avdunstning från fri vattenyta 

Avdunstning från fri vattenyta mättes både för vindhastighet 0 m/s och   4 m/s, se Diagram 9.3. 

 

Diagram 9.3. Ackumulerad avdunstning från fri vattenyta vid olika vindhastigheter. 

 

9.5.3 Avdunstning vid vindhastighet 0 m/s 

I Diagram 9.4 åskådliggörs den experimentellt uppmätta ackumulerade avdunstningen från både vatten-
yta och betongyta vid vindhastighet 0 m/s. 
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Diagram 9.4. Ackumulerad avdunstning vid vind 0 m/s. 

Kommentar till Diagram 9.4: Mätningen vid Försök 4 blev mest troligt felaktig och är förmodligen 
orsaken till att kurvan skiljer sig från de övriga två. 

Med hjälp av Unos ekvation (ekvation 5.2) beräknades det teoretiska avdunstningsvärdet under de 
rådande förhållandena. Beräkningar gjordes både för en fri vattenyta samt en betongyta. Någon jämfö-
relse med avdunstningen för byggcement (Försök 4) gjordes i detta fall inte på grund av dåliga mätvärden. 
Tabell 9.5 visar resultaten. 

Tabell 9.5. Jämförelse mellan beräknad och uppmätt avdunstning. 

Vindhastighet Avdunstningsyta Unos formel Uppmätt värde 

0 m/s Vattenyta 0,12 kg/m2/h 0,09 kg/m2/h 

0 m/s Betongyta bascement, 
Försök 7 

0,14 kg/m2/h 0,10 kg/m2/h under de 
första 5 h 

 

Avdunstningen kontrollerades även mot nomogrammet i Figur 5.1. Resultat visas i Figur 9.1. Avdunst-
ningshastigheten utläses till ungefär 0,1 kg/m2/h. 
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Figur 9.1. Avdunstning vid Försök 7 enligt nomogram. 

 

9.5.4 Avdunstning vid vindhastighet   4 m/s 

I Diagram 9.5 åskådliggörs den experimentellt uppmätta ackumulerade avdunstningen från både vatten-
yta och betongyta vid vindhastighet   4 m/s. 

 

Diagram 9.5. Ackumulerad avdunstning vid vind  4 m/s. 

Diagram 9.6 nedan är en förstoring av Diagram 9.5. 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

0 5 10 15 20

A
ck

u
m

u
le

ra
d

 a
vd

u
n

st
n

in
g 

[k
g/

m
2

] 

Tid [h] 

Ackumulerad avdunstning, vind ca 4m/s 

Vatten

Försök_2 - Byggcement

Försök_3 - Byggcement

Försök_5 - Bascement

Försök_8 - Bascement



Resultat av mätningar och beräkningar 

50 

 

Diagram 9.6. Zoom av Diagram 9.5. 

Även här beräknades det teoretiska avdunstningsvärdet under gällande förhållanden med hjälp av Unos 
ekvation (ekvation 5.2). I Tabell 9.6 presenteras värdena. Beräkningarna har gjorts för tiden fram till att 
betongen tillstyvnade. 

Kommentar till beräkningar: Vid försöket då avdunstningen från fri vattenyta genomfördes blev det fel 
vid mätningen av vattentemperaturen. Endast starttemperaturen loggades och värdet som då uppmättes 
var 20 °C. Vid beräkningarna har därför vattentemperaturen uppskattats. Omgivande luft höll ett me-
delvärde på cirka 20 °C och därmed har vattentemperaturen under försöket uppskattats till samma 
temperatur. 

Tabell 9.6. Jämförelse mellan beräknad och uppmätt avdunstning. 

Vindhastighet Avdunstningsyta Unos formel Uppmätt värde 

  4 m/s Vattenyta 0,53 kg/m2/h 0,46 kg/m2/h  

  4 m/s Betongyta byggcement, 
Försök 2 

0,64 kg/m2/h 0,63 kg/m2/h under 
den första timmen 

  4 m/s Betongyta byggcement, 
Försök 3 

0,62 kg/m2/h 0,60 kg/m2/h under 
1,4 h 

  4 m/s Betongyta bascement, 
Försök 5 

0,65 kg/m2/h 0,63 kg/m2/h under 
1,1 h 

  4 m/s Betongyta bascement, 
Försök 8 

0,79 kg/m2/h 0,71 kg/m2/h under 
den första timmen 
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Figur 9.2 och Figur 9.3 visar den uppskattade avdunstningshastigheten från nomogrammet i Figur 5.1. 
För Försök 5 uppgår avdunstningshastigheten till ungefär 0,6 kg/m2/h och för Försök 8 till cirka 0,7-0,8 
kg/m2/h. 

 

Figur 9.2. Avdunstning Försök 5 enligt nomogram. 

 

 

Figur 9.3. Avdunstning Försök 8 enligt nomogram. 
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9.5.5 Avdunstning vid vindhastighet   7 m/s 

I Diagram 9.7 presenteras den ackumulerade avdunstningen från Försök 1 och Försök 6. 

 

Diagram 9.7. Ackumulerad avdunstning vid vind  7 m/s. 

Kommentar till Diagram 9.7: På grund av problem med mätutrustningen kunde bara data från de 
första åtta timmarna av Försök 1 erhållas.  

Tabell 9.7 redovisar den beräknade och uppmätta avdunstningshastigheten fram till betongens tillstyv-
nande.  

Tabell 9.7. Jämförelse mellan beräknad och uppmätt avdunstning. 

Försök Vindhastighet Cementtyp Unos formel Uppmätt värde 

1 6,8 m/s Bygg 0,97 kg/m2/h 0,97 kg/m2/h 
under 0,4 h 

6 6,9 m/s Bas 0,82 kg/m2/h 0,81 kg/m2/h 
under 0,5 h 

 

Avdunstningshastigheten har även uppskattats med hjälp av nomogrammet i Figur 5.1 och resultatet 
visas i Figur 9.4 och Figur 9.5. Som kan utläsas är avdunstningshastigheten vid Försök 5 ungefär 1 
kg/m2/h medan den för Försök 6 är ungefär 0,8 kg/m2/h. 
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Figur 9.4. Avdunstning Försök 1 enligt nomogram. 

 

 

Figur 9.5. Avdunstning Försök 6 enligt nomogram. 
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9.5.6 Känslighetsanalys 

En känslighetsanalys av ekvation (5.2) har gjorts för att se vilken av de ingående parametrarna betong-
temperatur, lufttemperatur, luftfuktighet och vindhastighet som har störst inverkan på avdunstningen. 
Vid analysen varierades parametrarnas värde en åt gången medan de övriga parametrarna hölls kon-
stanta vid bestämda referensvärden. Värdena varierades inom intervaller som valdes ut för att represen-
tera en typisk vårdag och en typisk sommardag i Norrbotten. De referensvärden som antogs och använ-
des redovisas i Tabell 9.8. 

Tabell 9.8. Referensvärden som användes vid känslighetsanalysen. 

Parameter Vår Sommar 

Betongtemperatur [°C] 15 18 

Lufttemperatur [°C] 6 15 

Luftfuktighet [%] 40 50 

Vindhastighet [m/s] 5 5 

 

Resultatet av analysen redovisas från Tabell 9.9 till Tabell 9.16 nedan. 

 

Vårdag 

Tabell 9.9 visar hur variation av betongtemperaturen påverkar avdunstningshastigheten. 

Tabell 9.9. Variation av betongtemperaturen Tc under vårdagen. Blå markering visar referens-
värde. 

Tc [C] E [kg/m2/h] 
Procentuell ökning/minskning 

jämfört referensvärde [%] 

12 0,42 -25,9 

13 0,46 -17,7 

14 0,51 -9,0 

15 0,56   

16 0,62 9,5 

17 0,67 19,3 

18 0,73 29,6 

19 0,79 40,4 

20 0,85 51,6 

 
Tabell 9.10 visar lufttemperaturens påverkan på avdunstningshastigheten. 

Tabell 9.10. Variation av lufttemperaturen Ta under vårdagen. Blå markering visar referens-
värde. 

Ta [C] E [kg/m2/h] 
Procentuell ökning/minskning 

jämfört referensvärde [%] 

2 0,61 8,1 

3 0,60 6,2 

4 0,59 4,3 

5 0,58 2,2 

6 0,56   
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7 0,55 -2,4 

8 0,54 -4,9 

9 0,52 -7,5 

10 0,51 -10,4 

11 0,49 -13,3 

 

I Tabell 9.11 åskådliggörs luftfuktighetens inverkan på avdunstningshastigheten. 

Tabell 9.11. Variation av luftfuktigheten r under vårdagen. Blå markering visar referensvärde. 

r [%] E [kg/m2/h] 
Procentuell ökning/minskning 

jämfört referensvärde [%] 

25 0,61 8,3 

30 0,60 5,5 

35 0,58 2,8 

40 0,56   

45 0,55 -2,8 

50 0,53 -5,5 

55 0,52 -8,3 

60 0,50 -11,0 

65 0,49 -13,8 

70 0,47 -16,5 

75 0,46 -19,3 

 

Tabell 9.12 presenterar hur avdunstingshastigheten påverkas av vindhastighetsvariationer. 

Tabell 9.12. Variation av vindhastigheten v under vårdagen. Blå markering visar referensvärde. 

v [m/s] v [km/h] E [kg/m2/h] 
Procentuell ökning/minskning 

jämfört referensvärde [%] 

0 0 0,10 -81,8 

1 3,6 0,19 -65,5 

2 7,2 0,29 -49,1 

3 10,8 0,38 -32,7 

4 14,4 0,47 -16,4 

5 18 0,56   

6 21,6 0,66 16,4 

7 25,2 0,75 32,7 

8 28,8 0,84 49,1 

9 32,4 0,93 65,5 

10 36 1,03 81,8 
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Sommardag 

Tabell 9.13 visar hur variation av betongtemperaturen påverkar avdunstningshastigheten. 

Tabell 9.13. Variation av betongtemperaturen Tc under sommardagen. Blå markering visar re-
ferensvärde. 

Tc [C] E [kg/m2/h] Procentuell ökning/minskning [%] 

14 0,29 -42,7 

15 0,34 -32,7 

16 0,40 -22,3 

17 0,45 -11,4 

18 0,51 

 19 0,57 11,9 

20 0,64 24,2 

21 0,70 37,1 

22 0,77 50,4 

 

Tabell 9.14 Tabell 9.10visar lufttemperaturens påverkan på avdunstningshastigheten. 

Tabell 9.14. Variation av lufttemperaturen Ta under sommardagen. Blå markering visar refe-
rensvärde. 

Ta [C] E [kg/m2/h] Procentuell ökning/minskning [%] 

11 0,61 18,6 

12 0,58 14,3 

13 0,56 9,7 

14 0,54 5,0 

15 0,51   

16 0,48 -5,2 

17 0,46 -10,7 

18 0,43 -16,4 

19 0,40 -22,3 

20 0,37 -28,5 

 
I Tabell 9.15 åskådliggörs luftfuktighetens inverkan på avdunstningshastigheten. 

Tabell 9.15. Variation av luftfuktigheten r under sommardagen. Blå markering visar referens-
värde. 

r [%] E [kg/m2/h] Procentuell ökning/minskning [%] 

20 0,72 40,4 

30 0,65 26,9 

40 0,58 13,5 

50 0,51   

60 0,44 -13,5 

70 0,37 -26,9 

80 0,30 -40,4 

90 0,24 -53,8 
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Tabell 9.16 presenterar hur avdunstingshastigheten påverkas av vindhastighetsvariationer. 

Tabell 9.16. Variation av vindhastigheten v under sommardagen. Blå markering visar referens-
värde. 

v [m/s] v [km/h] E [kg/m2/h] Procentuell ökning/minskning [%] 

0 0 0,09 -81,8 

1 3,6 0,18 -65,5 

2 7,2 0,26 -49,1 

3 10,8 0,34 -32,7 

4 14,4 0,43 -16,4 

5 18 0,51   

6 21,6 0,59 16,4 

7 25,2 0,68 32,7 

8 28,8 0,76 49,1 

9 32,4 0,85 65,5 

10 36 0,93 81,8 

 

9.6 Temperaturer i betongplattan 

9.6.1 Inledning 

I följande stycken visas diagram med uppmätta temperaturer i olika punkter i plattan. Försöksresultaten 
från de två försöken med vindhastighet 0 m/s samt två av försöken utförda vid vindhastighet   4 m/s 
har valt att åskådliggöras. Diagram från övriga försök återfinns i Bilaga B. 

 

9.6.2 Temperaturer vid vindhastighet 0 m/s 

Byggcement 

Diagram 9.8 och Diagram 9.9 visar temperaturkurvorna från Försök 4 då byggcement användes. Diagram 
9.8 visar temperaturförändringen under hela försöket medan Diagram 9.9 är en förstoring av den lägsta 
temperaturen.  

 

Diagram 9.8. Temperaturutveckling vid Försök 4, byggcement och vindhastighet 0 m/s. 
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Diagram 9.9. Zoom av lägsta temperaturer vid Försök 4, byggcement och vindhastighet 0 m/s. 

 

Bascement 

Diagram 9.10 och Diagram 9.11 visar temperaturkurvan från Försök 7 då bascement användes. Diagram 
9.10 visar temperaturförändringen under hela försöket medan Diagram 9.11 är en förstoring av den 
lägsta temperaturen. 

 

Diagram 9.10. Temperaturutveckling vid Försök 7, bascement och vindhastighet 0 m/s. 
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Diagram 9.11. Zoom av lägsta temperaturer vid Försök 7, bascement och vindhastighet 0 m/s. 

 

9.6.3 Temperaturer vid vindhastighet   4 m/s 

Med vindhastigheten cirka 4 m/s genomfördes två försök på vardera cementtypen. I detta kapitel redovi-
sas uppmätt data från Försök 2 och Försök 5 då förhållandena vid dessa försökstillfällen var mest likar-
tade.  

 

Byggcement 

Diagram 9.12 och Diagram 9.13 visar temperaturkurvan från Försök 2 då byggcement användes. Diagram 
9.12 visar temperaturförändringen under hela försöket medan Diagram 9.13 är en förstoring av den 
lägsta temperaturen och även anger när den första sprickan observerades. 

 

Diagram 9.12. Temperaturutveckling vid Försök 2, byggcement och vindhastighet  4 m/s. 
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Diagram 9.13. Zoom av lägsta temperaturer och tidpunkt för första sprickan vid Försök 2, 
byggcement och vindhastighet  4 m/s. 

 

Bascement 

Diagram 9.14 och Diagram 9.15 visar temperaturkurvan från Försök 5 då bascement användes. Diagram 
9.14 visar temperaturförändringen under hela försöket medan Diagram 9.15 är en förstoring av den 
lägsta temperaturen och även anger när den första sprickan observerades. 

 

Diagram 9.14. Temperaturutveckling vid Försök 5, bascement och vindhastighet  4 m/s. 
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Diagram 9.15. Zoom av lägsta temperaturer och tidpunkt för första sprickan vid Försök 5, bas-
cement och vindhastighet  4 m/s. 

 

9.7 Sprickuppkomst 

9.7.1 Tid till första sprickan 

I Tabell 9.17 finns tiden till den första observerade sprickan för varje försök redogjord. 

Tabell 9.17. Tid tills första sprickan observerades. 

Försök Cementtyp Vindhastighet [m/s] Tid till första sprickan [min] 

1 Bygg 6,8 30 

2 Bygg 4,4 85 

3 Bygg 4,3 70 

4 Bygg 0 - 

5 Bas 4,2 240 

6 Bas 6,9 60 

7 Bas 0 - 

8 Bas 4,4 180 

 

9.7.2 Sprickor på plattans undersida 

Plattans undersida uppvisade sprickor i vissa försök. Sprickmönstret var oregelbundet och sprickläng-
derna varierade. Figur 9.6 visar ett typiskt utseende för sprickbildning på undersidan av provkroppen.  
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Figur 9.6. Sprickbildning under plattan, Försök 2. 

 

9.7.3 Sprickkartering 

Diagram 9.16 visar den uppmätta sprickarean från alla försök. Mätningen gjordes vid samma tillfälle.  

 

Diagram 9.16. Uppmätt sprickarea 29 dagar efter första gjutningen. 
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9.8 Tryckhållfasthet 

I Tabell 9.18 visas den uppmätta densiteten och tryckhållfastheten från de provtryckningar av betongku-
berna som gjordes.  

Tabell 9.18. Uppmätt densitet och tryckhållfasthet av betongen för varje försök. 

Försök Densitet [ton/m3] Tryckhållfasthet [MPa] 

1 2,37 66,5 

2 2,39 65,3 

3 2,37 66,6 

4 2,36 69,7 

5 2,38 72,3 

6 2,36 72,6 

7 2,38 73,3 

8 2,35 70,6 
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10 Analys 

10.1 Inledning 

I detta kapitel kommer resultaten från försöken att analyseras med rapportens syfte och mål som ut-
gångspunkt. 

 

10.2 Försöksuppställning 

Den försöksuppställning som användes i de utförda laborationsförsöken gav i överlag förväntade resul-
tat, det vill säga plastiska krympsprickor bildades och kunde observeras under olika yttre förhållanden. 
Framförallt visar de erhållna resultaten på att lastceller med fördel kan användas för att kontinuerligt 
väga den aktuella provkroppen. Detta bör ge en mer tillförlitlig uppskattning av viktminskning-
en/avdunstningen än vad tidigare utförda studier uppvisat, se Lund et al. (1997).  

Persson (2003) rekommenderar att utföra kontinuerlig vägning av mindre provkroppar i samband med 
försök för att uppskatta avdunstningen. Jag anser att den upprättade provutrustningen i detta examens-
arbete är ett ännu bättre sätt att mäta avdunstningen på genom att den faktiska provkroppen kontinuer-
ligt vägs. 

Fördelar med den aktuella försöksuppställningen är: 

 Plastiska krympsprickor bildades 
 Avdunstningen av provkroppen kunde kontinuerligt loggas 
 Temperaturer i olika delar av plattan samt lufttemperaturen mättes under hela försöken 
 Vindhastigheten kunde loggas kontinuerligt 
 Provkroppens storlek var bra då den var relativt lätthanterlig efter utfört försök 

Nackdelar med försöksuppställningen är: 

 Det var svårt att upptäcka sprickorna när de bildades 
 De kamerabilder som togs under försökets gång var inte tillräckligt bra för att i efterhand kunna 

observera vid vilken tidpunkt sprickor bildades 
 Lufttemperatur och relativ fuktighet kunde inte regleras 
 Vindhastigheten varierade över plattan med högst vindhastighet närmast fläkten och lägst vind-

hastighet i plattans bortre del 
 Eventuella avdunstningsvariationer vid olika delar av plattan kunde inte uppmätas 
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10.3 Temperatur 

10.3.1 Lufttemperatur 

Lufttemperaturen i lokalen kunde inte regleras. Däremot visade mätningarna på att temperaturen höll 
sig på en relativt konstant nivå, 20,2±1,2 °C, under alla försök. 

10.3.2 Betongtemperatur 

Temperaturkurvorna som erhölls vid försöken liknade alla varandra, de skiljdes endast åt av små tids- 
och temperaturförskjutningar. De återkommande resultaten får mig att anse att kurvorna representerar 
det aktuella temperaturförloppet i betongplattan på ett riktigt sätt.  

Som åskådliggörs i Diagram 9.8, Diagram 9.10, Diagram 9.12 och Diagram 9.14 sjunker temperaturen 
en aning till att börja med för att sedan stiga till sin maximala temperatur och därefter sjunka och stabi-
lisera sig vid ungefär samma temperatur som vid försöksstart. Den initiala temperatursänkningen tros 
bero på att avdunstningen är en endoterm reaktion som kräver energi från omgivningen. I takt med att 
hydratationsförloppet fortskrider övergår betongmassan så småningom från dess plastiska fas till tillstyv-
nadsfasen. Enligt Radocea (1991), se även avsnitt 3.4, ökar värmeutvecklingen markant vid tillstyvnadet. 
I de nämnda diagrammen syns tydligt när denna ökning inträffar. Tidpunkten för ökningen anses 
därmed svara mot tidpunkten för betongens tillstyvnande. Detta är en intressant tidpunkt för analysen 
av avdunstningen och sprickbildningen. 

En observation utifrån Diagram 9.13 och Diagram 9.15 är att i de försök där vind blåstes över betongy-
tan nås tillstyvnaden tidigare i den del av plattan som är belägen närmast fläkten än i den bortre delen. 
Även ytan tenderar till att tillstyvna snabbare än övriga delar av plattan. I experimenten där ingen vind 
blåstes över plattan sker alla temperaturförändringar samtidigt i hela plattan.  

I de två tester då vindhastigheten var 0 m/s uppnåddes i regel en högre max- och min-temperatur i 
betongplattan jämfört med de försök då vind blåstes över ytan. Förklaringen till detta antas vara att 
avdunstningen ökar vid en högre vindhastighet vilket i sin tur leder till en större avkylning av ytan. 
Några tydliga temperaturskillnader uppmärksammades inte då vindhastigheten varierade mellan 4 och 7 
m/s. 

I de försök jag genomförde var betongtemperaturen praktiskt taget densamma i både betong med bygg-
cement och bascement. De olika cementtyperna uppvisade också relativt lika tillstyvnadstider. 

 

10.4 Relativ fuktighet 

Under de första fem försöken var medelvärdet av den relativa fuktigheten 31-34,5 %. Under Försök 6 
steg värdet till drygt 41 % för att i de två sista försöken sjunka till mellan 21-26 %. Orsaken till variat-
ionen var att den relativa fuktigheten inte kunde regleras i den lokal där försöken genomfördes. Detta 
innebar att fuktigheten påverkades av det aktuella vädret. Under Försök 1-5 var väderförhållandena 
likartade. När Försök 6 genomfördes var det regnigt och milt väder utomhus vilket ledde till en högre 
fuktighet. Vid Försök 7 och 8 hade ett väderomslag lett till att vädret blivit kallt och torrt. 

Variationen i luftfuktigheten kan framförallt påverka avdunstningen från betongytan vilket i sin tur 
inverkar på uppkomsten av plastiska krympsprickor. För att kunna jämföra resultat från olika försök är 
det därför bra att eftersträva så likartade förhållanden som möjligt från försök till försök. 

 

10.5 Vindhastighet 

Mätningar av vindhastigheten över plattan visade att hastigheten minskade linjärt från kortsidan närm-
ast fläkten till plattans bortre kortsida. Vid försöken med högre vindhastighet skiljde det mellan 1,5-2 
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m/s från plattans främre del till dess bortre del medan skillnaden vid den lägre vindhastigheten uppgick 
till cirka 1 m/s.  

Över plattan hade ingen vindtunnel byggts så som Lund et al. (1997) och Persson (2003) hade gjort. 
Orsaken till detta var för att minska risken att turbulent strömning skulle kunna uppstå i närheten av 
tunnelväggar och tunneltak. Det kan däremot tänkas att om en tunnel hade byggts så skulle en mindre 
spridning av vinden ha skett vilket i sin tur skulle kunna ha gett en jämnare vindhastighet över plattans 
yta. 

 

10.6 Avdunstning 

10.6.1 Allmänt 

Diagram 9.1 visar att den ackumulerade avdunstningen under försöken i stort sett är densamma, unge-
fär 2,5 kg/m2, för samtliga tester där vind blåstes över ytan. Även avdunstningshastigheten är lika i dessa 
försök. I de tester där ingen vind simulerades erhölls två olika kurvor där kurvan från Försök 4 (bygg-
cement, vindhastighet 0 m/s) skiljde sig från de övriga kurvorna. Detta anses bero på en felaktig mät-
ning. I och med detta kommer inte den uppmätta avdunstningen från Försök 4 att analyseras närmare. 
Den andra avdunstningskurvan som uppmättes vid vindhastighet 0 m/s visar på en lägre ackumulerad 
avdunstning och en lägre avdunstningshastighet än i övriga försök. 

Resultaten från avdunstningsmätningen indikerar att då det blåser över betongytan ökar avdunstningen 
och avdunstningshastigheten från den. Mätningarna uppvisar däremot inte någon skillnad i avdunst-
ningsmängd och avdunstningshastighet vid varierande vind i intervallet 4-7 m/s. Detta skulle kunna 
tänkas bero på att en ökad vindhastighet dels torkar ut betongen snabbare men även kyler ytan snabbare 
vilket i sin tur minskar avdunstningen från ytan. Dessa två avdunstningsbidrag, den ena positiv och den 
andra negativ, kan möjligtvis ”ta ut” varandra. Tittar man på temperaturdiagrammen i kapitel 9.6 och i 
Bilaga B kan man däremot inte avläsa att ytan skulle vara kallare försöken med högre vindhastighet. Det 
beror mest troligt på att temperaturtrådarna satt för djupt (20 mm under ytan) för att kunna registrera 
en skillnad av yttemperaturen mellan försöken med varierande vindhastighet. 

Diagram 9.2 visar den uppmätta avdunstningen i plattans två kortsidor. Trots att högre vindhastighet 
registrerades vid den kortsidan närmast fläkten kunde inte någon skillnad i avdunstningsmängd eller 
avdunstningshastighet urskiljas. Det kan antingen bero på att mätutrustningen inte klarade att registrera 
detta eller enligt samma resonemang som i ovanstående stycke. Orsaken till att det ena lastcellsparet 
registrerade en högre vikt än det andra är antagligen att plattan vilade lite mer på dessa lastceller. Gjut-
formen var inte helt horisontell. 

I de försök som genomfördes kunde inte någon tydlig skillnad i avdunstningsmängd eller avdunstnings-
hastighet mellan betong innehållande byggcement eller bascement urskiljas, se Diagram 9.1. 

Tabell 9.6 och Diagram 9.6 visar indikationer på att den initiella avdunstningen vid Försök 8 var något 
högre än vid Försök 2,3 och 5 (Försök 2 och 3 genomfördes på betong baserad på byggcement vid vindhas-
tighet cirka 4 m/s medan Försök 5 och 8 genomfördes på betong baserad på bascement vid samma 
vindhastighet). Vid Försök 8 var den relativa fuktigheten lägre än i övriga försök vilket skulle kunna 
avspegla sig vid avdunstningsmätningen. Detta resonemang understöds av Ljungkrantz et al. (1997b) i 
och med nomogrammet i Figur 5.1. Detsamma gäller för den initiella avdunstningen i Försök 1 och 6 
(Försök 1 gjordes på betong baserad på byggcement vid vindhastighet ungefär 7 m/s medan Försök 6 
genomfördes på betong baserad på bascement vid samma vindhastighet), se Diagram 9.7 och Tabell 9.7. 
Vid Försök 1 var den relativa fuktigheten lägre än i Försök 6 och det visade sig då att avdunstningen var 
något högre. 
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10.6.2 Avdunstning från vattenyta och betongyta 

I ekvation (5.2) och (5.7), som presenteras av Uno (1998) och Radocea (1992), samt i försöksstudier 
utförda av Radocea (1995) och Lund et al. (1997) framhålls att en högre vindhastighet ökar avdunst-
ningen från en yta. För styrka detta påstående kan Diagram 9.3 studeras. Här visas tydligt hur en högre 
vindhastighet ökar avdunstningen från en fri vattenyta. 

Diagram 9.4 visar att avdunstningen från en vattenyta och en betongyta vid vindhastighet 0 m/s (Försök 
7) är identisk under de första fem timmarna efter gjutning. Studier från van Dijk och Boardman (1971) 
tyder på samma sak. Vid deras försök visade det sig att avdunstningen var densamma under de första sju 
timmarna. Eftersom min avdunstningsmätning från vattenytan avbröts efter fem timmar kan jag inte 
säga hur länge avdunstningen var lika. I Diagram 9.1 visar sig däremot avdunstningen från betongytan 
vid Försök 7 vara relativt konstant under de första 12 timmarna efter gjutning. Detta får mig att anta att 
avdunstningen från vattenytan och betongytan är lika under en längre tid än de fem timmar som min 
mätning visade på.  

Ur Diagram 9.6 utläses att vid en vindhastighet på  4 m/s var avdunstningen från en vattenyta och 
betongyta ungefär lika stor under 1-1,5 timmar efter gjutning. Därefter avtog avdunstningen från beton-
gytan. Tiden för denna brytpunkt motsvarar tiden för betongens tillstyvnande, se kapitel 10.3.2. Som 
beskrivits tidigare i examensarbetet minskar avdunstningen i takt med att betongen tillstyvnar till följd 
av att vattentransporten i plattan försvåras. Just denna process åskådliggörs på ett tydligt sätt i Diagram 
9.6. 

 

10.6.3 Teoretisk beräknad avdunstning 

Ur Tabell 9.5 och Tabell 9.6 ses att några av de beräknade avdunstningsvärdena är något högre, cirka 20 
%, än de uppmätta värdena men generellt sett är de i samma storleksordning. Den skillnad som kan 
utläsas i tabellerna skulle kunna bero på försöksutrustningens mätnoggrannhet. Beräkningar av av-
dunstningen med hjälp av ekvation (5.2) anses därmed vara goda approximationer av den i försöken 
uppmätta avdunstningen. Värdena överensstämde väl under den första tiden efter gjutningen, det vill 
säga när betongen var i sitt plastiska tillstånd, och oavsett vilken cementtyp som användes.  

Även nomogrammet i Figur 5.1 gav bra uppskattningar av den initiella avdunstningen vid försöken. I 
och med att ekvation (5.2) har samma ursprung som nomogrammet var detta ett väntat resultat. 

 

10.6.4 Känslighetsanalys 

Under vårdagen” tyder resultaten på att variationer av vindhastigheten och betongtemperaturen är de 
parametrar som ger störst påverkan på avdunstningshastigheten. ”Sommardagen” visar på liknande 
resultat som ”vårdagen” men under dessa förhållanden spelar även luftfuktigheten en stor roll.  

Analysen indikerar alltså att vinden har en stor påverkan på betongytans avdunstningshastighet. Beräk-
ningar visar att en vindökning från 5 m/s till 10 m/s ger en avdunstningsökning på drygt 80 % samti-
digt som en vindminskning från 5 m/s till 0 m/s minskar avdunstningshastigheten med drygt 80 %. 
Under blåsiga förhållanden kan det därmed vara gynnsamt att upprätta vindskydd för att minska risken 
för plastisk krympning och plastisk krympsprickbildning. Man bör vara noggrann så att alla delar av 
konstruktionen skyddas på liknande sätt, annars finns det risk att vissa områden påverkas av en högre 
avdunsting än andra områden vilket kan leda till krympningsskillnader.   

Betongtemperaturen visade sig även ha en tydlig inverkan på betongytans avdunstning. En tempera-
turökning från 15 °C till 20 °C under ”vårdagen” ger en avdunstningsökning på ungefär 50 %. Samma 
avdunstningsökning erhålls under ”sommardagen” när temperaturen stiger från 18°C till 22 °C. Under 
varma gjutningsdagar kan det därför vara en fördel att skugga betongytan genom att upprätta solskydd. 
Just denna metod visade ju Hasanain et al. (1988) vara väldigt effektiv för att minska avdunstningen. 
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Genom att använda sig av svalare betong skulle avdunstningen kunna minskas men då riskeras att 
härdningsförloppet fördröjs vilket inte är att föredra då det påverkar konstruktionens hållfasthetstillväxt. 

Under ”sommardagen” ger även variationer i luftfuktigheten en märkbar avdunstningspåverkan då en 
minskning av luftfuktigheten från 50 % till 20 % ökar avdunstningen med 40 %. Ifall luftfuktigheten 
stiger från 50 % till 90 % minskar avdunstningen med drygt 50 %. Val av ytbehandlingsmetod kan i 
dessa fall vara viktigt och vattenbegjutning i form av en dimma kan föredras då luftfuktigheten kan 
hållas högre. 

 

10.6.5 Jämförelse med tidigare försök 

De uppmätta avdunstningsvärdena har jämförts med resultat från tidigare studier, se Radocea (1995), 
Lund et al. (1997) samt Esping och Löfgren (2005). Problemet med dessa jämförelser är att gentemot 
mina egna försök studerades i dessa studier andra betongsammansättningar och olika vct. Dessutom är 
det inte alltid presenterat vilka förhållanden som rådde vid försöksgenomförandet vid studierna. 

Vid en jämförelse av egna resultat med resultat från Radocea (1995) fås relativt stora skillnader. Radocea 
uppvisar vid sina mätningar högre avdunstningsvärden. En möjlig orsak till detta är att de betonger han 
undersökte hade betydligt högre vct. Förutom denna skillnad och att olika betongrecept användes rådde 
liknande yttre förhållanden som i de egna utförda försöken. 

Jämfört med det resultat som presenterades av Lund et al. (1997) visar den uppmätta avdunstningen i 
detta examensarbete på relativt liknande värden vid vindhastigheter 0, 4 och 6 m/s. Skillnaderna skulle 
kunna bero på att olika betongrecept användes och att olika gjutningsförhållanden rådde, det sist-
nämnda är däremot svårt att påvisa då de rådande förhållandena inte presenteras i deras rapport. 

Esping och Löfgren (2005) genomförde avdunstningsmätningar vid förhållanden som liknade de som 
rådde vid de egna försökstillfällena. Även vid deras undersökningar studerades en betong med bygg-
cement och vct 0,38. Resultateten från de två studierna är i samma storleksordning men Esping och 
Löfgren uppvisar en något lägre avdunstningshastighet och total avdunstning än vad som redovisas i 
denna rapport. En möjlig orsak skulle kunna vara att betongrecepten skiljer sig en aning från varandra 
men eftersom jag saknar detaljkunskaper om detta kan jag inte dra några avgörande slutsatser. Esping 
och Löfgren mäter också avdunstningen från en fri vattenyta och resultaten från detta stämmer mycket 
väl överens med mina egna mätningar. 

 

10.7  Sprickor 

10.7.1 Sprickbildning 

Resultaten från genomförda försök ger antydningar om att sprickor uppkom senare i betongblandningar 
innehållande bascement än i betongblandningar med byggcement, se Tabell 9.17. För byggcement 
sammanföll tidpunkten för den första registrerade sprickan väl med tidpunkten för betongens tillstyv-
nande vilket överensstämmer med Ravina och Shalon (1968) och Esping och Löfgren (2005). För bas-
cement med vindhastighet   4 m/s observerades den första sprickan 2-3 timmar efter att betongen 
tillstyvnat medan för vindhastighet 6,9 m/s observerades sprickan i närheten av tillstyvnandet.  

Generellt sett så uppkom de första och de flesta sprickorna på den del av provkroppen som var belägen 
närmast fläkten, alltså där vindhastigheten var störst. Detta gällde för samtliga försök där sprickor bilda-
des. Förklaringen till detta är mest troligt att i den delen av provkroppen var avdunstningen störst och 
tillstyvnaden nåddes snabbast. Dragspänningar kunde då uppstå och de första sprickorna kunde initie-
ras. 

Av de registrerade sprickorna var vissa genomgående. Detta tyder på att de armeringsjärn som användes i 
formen skapade ett tillräckligt stort tvång på betongen för att genomgående sprickor skulle bildas.  
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Den observerade sprickbildningen under vissa av provkropparna tros bero på den autogena krympning-
en. Eftersom den undersökta betongen hade lågt vct utsätts den för en märkbar autogen krympning 
vilket kan leda till sprickbildning. Eftersom att sprickorna var belägna under plattan lades de märke till 
först efter avslutat försök och tidpunkten för sprickbildningen kunde därmed inte registreras. Det är 
svårt att göra någon återkoppling till huruvida detta fenomen är vanligt även ute på arbetsplatserna då 
undersidan av en nygjuten platta inte studeras. 

 

10.7.2 Sprickkartering 

Sprickkarteringen genomfördes på ett fördelaktigt sätt med hjälp av en digital spricklupp. Med utrust-
ningen kunde sprickbredder <0,05 mm registreras.  

Den sprickkartering som gjordes och som redovisas i Diagram 9.16 analyseras däremot inte närmare i 
rapporten. Orsaken är att inte sprickkarteringen genomfördes i samband med varje avslutat försök vilket 
innebar att plattorna och sprickorna hade olika ålder vid karteringstillfället. Under tiden från gjutning-
en fram till att mätningen av sprickbredderna gjordes hann de befintliga sprickorna växa sig större 
samtidigt som nya sprickor bildades. Osäkerheten kring diagrammet anses vara för stor. Vid fortsatta 
försök bör sprickmätningen alltid genomföras i samband med avslutat försök. 

 

10.8 Tryckhållfasthet 

Ur Tabell 9.18 kan det utläsas att densiteten mellan betongen baserad på byggcement och bascement är i 
samma storleksordning. Tryckhållfastheten är däremot ungefär 10 % högre i betongblandningen med 
bascement jämfört med byggcement. För bägge använda betongrecepten gäller dock att betongen klassas 
som C50/60. 

Man kan se att vid Försök 4 uppmättes en något högre tryckhållfasthet än i de tre första försöken. Detta 
ger ytterligare stöd för hypotesen att mer finmaterial blandades in i detta försök (vilket tidigare antagits 
varit en möjlig orsak till att mer flytmedel behövdes). En större mängd finmaterial kan ge en tätare och 
mer beständig betong med högre hållfasthet. 
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11 Diskussion och slutsats 

11.1 Inledning 

Syftet med examensarbetet var att orientera sig om de bakomliggande mekanismerna till plastiska 
krympsprickor, att utforma en försöksuppställning för studie av plastiska krympsprickor, att inleda en 
studie av plastisk krympsprickbildning i betong med byggcement och bascement samt att analysera och 
jämföra erhållna resultat med tidigare studier. Som arbetet och rapporten utformat sig anser jag att syftet 
uppnåtts.  

De frågeställningar som lyfts under kapitlet ”Mål” har till viss del svarats på. De frågor som är ställda till 
examensarbetets teoretiska del anser jag besvarade i rapportens första del. Frågorna som berör den 
praktiska delen av arbetet är inte helt uppfyllda. Det är svårt att ge tydliga svar med det försöksunderlag 
jag har. För att utförligt kunna svara på frågorna behövs mer försök genomföras där fler parametarar 
varieras och undersöks. Dock anser jag att de resultat jag erhållit är en bra start för en inledande fördju-
pad studie inom plastisk krympsprickbildning i dagens och morgondagens betonger. 

 

11.2 Allmän diskussion 

Försöksuppställningen som upprättades i detta arbete anser jag ge tillräckligt goda resultat för att kunna 
rekommenderas till fortsatta studier inom samma område. Fördelar och nackdelar med utrustningen har 
diskuterats i kapitel 10.2 och i kapitel 11.4 ges förslag på förbättringsområden. Jämfört med den utrust-
ning som Hedin (1985) och Lund et al. (1997) brukade är den använda mätutrustningen betydligt mer 
avancerad och bör ge noggrannare mätvärden. Den försöksuppställning som Esping och Löfgren (2005) 
använde verkar även den ha gett goda resultat med bra mätdata. En närmare analys av deras försöksut-
rustning bör göras för att kunna rekommendera den ena metoden över den andra. 

Som tidigare beskrivits gav de erhållna resultaten indikationer på att bascement var mindre sprickbenä-
get än byggcement. Bascement uppvisade även en längre tid fram till att första sprickan bildades. Om 
detta stämmer skulle det innebära att möjligheten att efterbehandla betongytan i rätt tid skulle öka. 
Risken för att plastisk krympning och plastiska krympsprickor ska uppstå kan därmed minskas vilket 
innebär en bättre ekonomisk lösning, bättre kvalitet och högre säkerhet.  

Den provkropp som undersöktes i försöken hade måtten 1200x400x80 mm. Man kan ställa sig frågan 
om denna plattstorlek speglar en ”normal” arbetsplastgjutning på ett tillförlitligt sätt. Jag anser att man 
inte enbart bör förlita sig på de resultat som erhölls från laboratorietesterna utan dessa bör verifieras 
med fältförsök. 

Som jämförelsen mellan den teoretiskt uppskattade och den praktiskt uppmätta avdunstningen tyder på 
ger nomogrammet och ekvation (5.2) goda approximationer på den initiella avdunstningen. Även om de 
inte ger exakta avdunstningsvärden i alla situationer eller för alla av dagens betonger kan de av fördelakt-
iga skäl användas för att ge indikationer på hur avdunstningshastigeten förändras om de yttre miljöför-
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hållandena ändras. Detta är av vikt för att besluta om hur gjutningen bör bedrivas, vilka försiktighetsåt-
gärder som bör vidtas, hur tidigt den inledande härdningen bör påbörjas eller om gjutningen överhu-
vudtaget ska genomföras. Genom att utnyttja dessa relativt enkla verktyg, ekvation och nomogram, kan 
risken för uppkomst av plastiska krympsprickor minskas. 

Vad gäller själva genomförandet vid laborationsförsöken anser jag att man bör ha tydliga rutiner för hur 
arbetet ska utföras. Om inte arbetsgången har tänkts igenom innan experimenten börjar är det lätt hänt 
att arbetsutförandet varierar från försök till försök. Genom att reflektera över och strukturera de ingå-
ende momenten i förtid kan ett mer tillförlitligt resultat nås. 

Vid arbetets start hade jag en tanke på att även hinna genomföra försök på olika vct samt även på själv-
kompakterande betong men detta fanns det inte tid till. Det visade sig att den praktiska delen av exa-
mensarbetet var mer tidskrävande än vad jag hade trott. Vid fortsatta studier eller vid liknande labora-
tiva examensarbeten vill jag ge förslag att vara minst två personer. På så sätt skulle det praktiska arbetet 
kunna effektiviseras och fler försök skulle hinna genomföras. 

 

11.3 Slutsatser 

För examensarbetet kan följande slutsatser nämnas: 

 Försöksuppställningen gav upphov till plastiska krympsprickor. 
 Mätutrustningen fungerade och resulterade i relevant data. 
 Försöken indikerar på att bascement är mindre sprickbenäget och har längre tid till första sprick-

an än byggcement. 
 I de utförda testerna uppmärksammades inga påtagliga temperaturskillnader mellan byggcement 

och bascement. 
 Högre vindhastighet indikerar på en högre avdunstning. 
 Vindhastigheten påverkade sprickbildningen. Högre vindhastighet gav kortare tid tills att första 

sprickan bildades. Områden som utsattes för en högre vindhastighet tenderade till att spricka 
mer. 

 Under betongens plastiska tillstånd ger det presenterade nomogrammet och avdunstningsekvat-
ionen jämförbara avdunstningsvärden som den praktiskt uppmätta avdunstningen. 

 Avdunstningen från en fri vattenyta är initialt i samma storleksordning som avdunstningen från 
en betongyta. 

 

11.4 Förbättringsområden av försöksuppställning 

Vid försöken var det väldigt svårt att se när sprickor bildades. Genom att behandla ytan så att den blir 
riktigt jämn samt att belysa ytan på lämpligt sätt så kan eventuellt sprickinitieringen lättare uppmärk-
sammas. Det skulle även vara tänkbart att använda sig av speciell färgsättning av ytan för sprickindike-
ring. Om detta görs måste man först kontrollera hur färgsättningen inverkar på betongens härdnings-
process. 

Behandlingen av ytan bör förbättras. I detta examensarbete användes endast stålspatlar för att jämna av 
ytan. Detta innebar att det var svårt att behandla ytan likadant från försök till försök och det var även 
svårt att få ytan helt jämn. 

Vindhastigheten varierade längs plattan. Genom att bygga en vindtunnel över plattan kan möjligtvis en 
jämnare vindhastighet uppnås. Persson (2003) rekommenderar även att en sugande fläkt i plattans 
bortre del bör användas. Att tänka på vid förändringar av vindsimuleringen är att säkerställa att luft-
strömningen fortfarande är laminär. 
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Avdunstningsskillnader mellan plattans olika delar var svårt att urskilja i den försöksuppställning som 
användes. Man kan fundera på om någon förändring av viktmätningen kan göras för att åskådliggöra 
eventuella avdunstningsskillnader. 

Vid de genomförda försöken placerades provkroppen på fyra lastceller, två i vardera kortände. Trots att 
höjderna på lastcellerna var justerbara var det en aning svårt att få plattan att stå stabilt utan att vicka. 
Vid fortsatta försök kan man överväga att placera provkroppen på tre lastceller istället. 

Temperaturtrådarna som gjöts in i betongytan placerades vid försöken på cirka 20 mm djup. För att få 
ett bättre värde på betongens yttemperatur bör dessa trådar placeras närmare ytan. På så sätt kan variat-
ioner i yttemperaturen vid olika vindhastigheter lättare registreras. 

För att kunna jämföra två olika betongsammansättningar mot varandra under exakt samma yttre förhål-
landen skulle ytterligare en försöksuppställning kunna upprättas. Genom att simultant genomföra två 
gjutningar skulle skillnader dem emellan lättare kunna påvisas. I samband med detta examensarbete 
byggdes två stycken gjutformar men endast en mätutrustning upprättades. 

 

11.5 Fortsatt forskning 

Med den aktuella försöksutrustningen bör ytterligare försök och mätningar av avdunstning, temperatur 
och sprickbildning göras för att utreda skillnader mellan dagens använda cement och bascement. Man 
bör: 

 Studera inverkan av olika vct 
 Göra en jämförelse med självkompakterande betong 
 Göra en jämförelse med anläggningscement 

Försöken bör kompletteras med fältförsök för att verifiera dess tillförlitlighet.  

Intressant skulle även vara att komplettera mätutrustningen med portrycksmätare för att mäta det un-
dertryck som skapas i betongmassan och se hur detta påverkas vid olika gjutningsförhållanden. 

 

11.6 Felkällor 

Möjliga felkällor i examensarbetet bedöms vara: 

 Uppvägningen av delmaterialen till betongblandningen genomfördes av mig. Ingen extern kon-
trollvägning genomfördes. Risken för att en felvägning skett finns.  

 Delmaterialen ansågs vara torra och någon kontroll av deras fukthalt genomfördes aldrig. Risk 
finns att delmaterialen innehöll en viss mängd vatten som aldrig kompenserades för men i och 
med att materialen har använts och används i många andra försöksgjutningar i Complab under 
samma antagande anses denna risk vara liten. 

 Från att vattnet tillsattes i betongblandningen förflöt ungefär 30 minuter fram till att mätningarna 
startades. Under denna tid genomfördes sättmått och lufthaltmätning på betongen och dessu-
tom hälldes betongen i gjutformen där ytan behandlades. Problemet med detta är att betongens 
hydratation hade pågått ett tag när mätningarna startades. Dock ska det sägas att tidsspelet från 
vatteninblandningen tills mätstart var lika långt i samtliga försök. För att minska tidsspelet hade 
fler personer behövt närvara vid gjutningen. 

 Tidpunkten för när sprickorna observerades är inte exakt. Som jag skrev tidigare var det väldigt 
svårt att se när sprickorna uppkom.  

 Då inte lufttemperaturen och den relativa fuktigheten kunde regleras i den lokal där experimen-
ten genomfördes är detta något som måste tas hänsyn till när resultaten jämförs med varandra. 
Under optimala förhållanden skulle försöken ha gjorts i en lokal där samtliga parametrar 
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kunde justeras. Det hade då varit lättare att praktiskt mäta och påvisa deras inverkan på av-
dunstning och sprickbildning. 

 

11.7 Referensernas tillförlitlighet 

Jag anser att de tryckta referenser jag använt mig av är relevanta och tillförlitliga för ämnet. Många av 
referenserna hänvisar till varandra i deras egen litteratur vilket enligt mig höjer deras trovärdighet. 

Det material jag använt mig från internet är framförallt från utländska aktörer som alla arbetar aktivt 
inom eller i samband med betongindustrin. Från dessa källor har jag i första hand studerat vilka prak-
tiska åtgärder som rekommenderas för att undvika plastisk krympsprickbildning. Vad jag kunnat utreda 
är informationen som jag har använt mig av tillförlitlig. 
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Bilaga A Bilder från försök 

A.1 Försök 1 

 

 

Figur 12.1. Försök 1. 

 

 

Figur 12.2. Försök 1. 



 

78 

 

 

Figur 12.3.  Försök 1. 

 

A.2 Försök 2 

 

 

Figur 12.4. Försök 2. 
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Figur 12.5.  Försök 2. 

 

A.3 Försök 3 

 

 

Figur 12.6.  Försök 3. 
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Figur 12.7.  Försök 3. 

 

A.4 Försök 4 

 

 

Figur 12.8.  Försök 4. 
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A.5 Försök 5 

 

 

Figur 12.9.  Försök 5. 

 

 

Figur 12.10.  Försök 5. 
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Figur 12.11.  Försök 5. 

 
A.6 Försök 6 

 

 

Figur 12.12.  Försök 6. 
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A.7 Försök 7 

 

 

Figur 12.13.  Försök 7. 

 

 

Figur 12.14.  Försök 7. 
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A.8 Försök 8 

 

 

Figur 12.15.  Försök 8. 

 

 

Figur 12.16.  Försök 8. 
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Bilaga B Temperaturkurvor 

B.1 Försök 1 

Kommentar till Försök 1: Problem med mätutrustningen i detta försök. Mätningen stannade fyra 
gånger under försöket. Diagram 12.1 är ihopklippt utifrån de mätvärden som uppmättes. Tidsskalan 
överensstämmer därmed inte med försökets ålder. I Diagram 12.2 visas när första sprickan uppstod. 
Tiden för detta är korrekt då mätutrustningen ännu inte hade stannat.   

 

Diagram 12.1. Temperaturer Försök 1. 
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Diagram 12.2. Lägsta temperaturer och tidpunkt för första sprickan vid Försök 1, byggcement 
och vindhastighet 6,8 m/s. 

 

B.2 Försök 3 

 

Diagram 12.3. Temperaturer Försök 3. 
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Diagram 12.4. Lägsta temperaturer och tidpunkt för första sprickan vid Försök 3, byggcement 
och vindhastighet 4,3 m/s. 

 

B.3 Försök 6 

 

Diagram 12.5. Temperaturer Försök 6. 
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Diagram 12.6. Lägsta temperaturer och tidpunkt för första sprickan vid Försök 6, bascement 
och vindhastighet 6,9 m/s. 

 

B.4 Försök 8 

 

Diagram 12.7. Temperaturer Försök 8. 
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Diagram 12.8. Lägsta temperaturer och tidpunkt för första sprickan vid Försök 8, bascement 
och vindhastighet 4,4 m/s. 
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Bilaga C Gjutningsgenomförande 

C.1 Gjutningsgenomförande 

Nedan beskrivs stegvis vilka förberedelser som gjordes inför gjutningarna och hur gjutningarna utfördes. 

 Uppvägning av delmaterial till betongblandningen. Volymen på blandningssatserna i detta exa-
mensarbete var 50 liter. Betongen som användes till att göra sättmått och till att mäta lufthalt 
återanvändes till gjutningen. Betongsatsen räckte även till att gjuta betongkuber för bestämning 
av provets tryckhållfasthet. 

 Kontroll av mätutrustning. 
- Ställ in RH-mätare och påbörja mätning av luftfuktigheten. 
- Ladda förinställd datafil i MGC-enheten och kontrollera att inte några felmeddelanden vi-

sas. Kontrollera att temperaturtrådar fungerar och att lastcellernas värde är ”nollat”. 
- Se till att vindmätningsprogrammet och fotoprogrammet (om detta används) är öppet på 

datorn. Ställ in önskat mätintervall. 
 Blandning av betong. 

- Torra material blandades 1 minut. 
- Tillsats av våta material (vatten och flyttillsats) och blandning i 4 minuter. 

 Sättmått bestäms och kontrolleras mot föreskrivet krav (betongen tas till vara på efter genomfört 
test). 

 Lufthalt bestäms (betongen tas till vara på efter genomfört test). 
 Betongen blandas om i blandaren ett par varv och tappas upp i hinkar. 
 Betongblandaren sköljs ur. 

 Gjutning av betongplattan utförs. 
 Avjämning av yta med stålspatlar vilka fuktas lätt för att ytan ska bli jämn. 

 Start av MGC-mätningen (i examensarbetet var tiden från att de våta materialen blandades i till 
att MGC-mätningen startade ungefär 30 minuter vid samtliga försök). 

 Montering av vindmätaren på önskad plats och start av vindmätningsprogram. 
 Montering av kamerautrustning och start av fotoprogram. 
 Gjutning av betongkuber som därefter våtlagras i vatten med temperaturen 20 °C ±2 °C. 

 

C.2 Kommentarer och tankar inför framtida försök 

Under gjutningarna medverkade två personer, jag och forskningsingenjör Hans-Olof Johansson. Vid 
försöken förflöt ungefär 30 minuter från att de våta materialen blandades i betongen till att MGC-
mätningen startade. Under denna tid hann betongens hydratation påbörjas. Orsaken till tidsglappet 
var att sättmått och lufthalt behövde kontrolleras innan plattan gjöts. Vid framtida försök skulle fler 
personer kunna medverka vid gjutningen. Då kan testerna på betongen göras parallellt med att plat-
tan gjuts vilket minskar tiden från blandning till mätstart. 

Rutiner och metoder för avjämning av ytan bör ses över. Det var svårt att få en jämn yta med 
stålspatlar, speciellt då dessa inte fuktades. Problemet med att fukta spatlarna är att extra vatten på-
förs ytan vilket kan påverka försöksresultatet. 

För ytterligare förslag inför framtida försök, se avsnitt 11.4. 


