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SAMMANFATTNING 

I industrilokaler består golven i många fall av betong. Det är ett problem när dessa golv 
spricker på grund av krympning eller temperaturvariationer. Idag finns tekniker som på ett bra 
sätt förklarar orsaker till dessa sprickor och om dessa tekniker kombineras på ett korrekt sätt 
skulle sprickbildningen kunna förutses och undvikas. Behovet att utveckla ett pålitligt och 
användarvänligt system för beräkning av sprickrisken i industrigolv är därav stort. Att ta fram 
en metod för avgörande av sprickbildning på grund av krympning är syftet med detta arbete. 

Krympning är definierat som reduktionen i volym av en obelastad betongyta som befinner sig 
under konstant temperatur och anges som en töjning, . Det orsakas främst av den 
förminskning av vatten i betongen som sker under betongens härdningstid. Krympning kan 
ske antingen helt autogent genom att försegla betongen eller kombinerad autogen- och 
uttorkningskrympning då betongprovet tillåts torka fritt utåt i en eller flera riktningar. 

Det finns programvaror som kan beräkna temperaturförloppet i en torkande betong och även 
fukthalten och spänningarna. Dessa programvaror kommer att utnyttjas i detta arbete för att 
utveckla en metod för bedömning av sprickrisken. Utgångspunkten är laboratoriemätningar på 
krympning för åtta olika betongrecept samt beräkningar för ett typfalls förångningsbara 
vattenhalt genom hela tvärsnittet. Anpassningar till dessa görs med hjälp av 
minstakvadratmetoden och problemlösaren i Excel som använder sig av icke-linjär 
regressionsanalys GRG.  

Utgångspunkten för att ta fram de nödvändiga krympparametrarna: ultimat 
referenskrympning, den empiriska konstanten som avgör krökningen av 
krympningsutvecklingen samt en empirisk parameter som representerar tiden då lutningen på 
krympningen förändras i tid, är en funktion för att beräkna töjningen i betongprovet som 
uppstår på grund av krympningen. Viktigt för beräkningar av krympningen är den 
temperaturekvivalenta tiden som dock inte har någon inverkan på de beräkningsfall där 
betongen härdar inomhus i 20°C.  

Krympparametrarna kan införas i olika vertikala punkter i en betonggjutning i programvaran 
ConTeSt som sedan kan beräkna temperatur- och spänningsutvecklingen i betongen. Dessa 
jämförs med betongens hållfasthet och ett resultat om utnyttjandegraden uttryckt som 
spänning/hållfasthetskvot uppnås.  

Alla analyserade recept och fall i detta arbete får resultatet att de spricker på grund av 
krympningen. Dock är dessa resultat inte korrekta då fel mekaniska materialegenskaper var 
tvunget att användas. Om de testade fallen spricker eller inte är dock inte syftet med arbetet. 
Beräkningarna gick igenom och ett resultat åstadkoms vilket var det som behövde undersökas. 

Metoden fungerar men är inte användarvänlig. Det är mycket manuell inmatning och det vore 
av stor betydelse för framtida användning av denna metod att en förbättrad och enklare 
programvara med de rätta funktionerna finns tillgänglig. 
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ABSTRACT 

In industrial premises it is common that the floors consist of concrete. It is a problem when 
these floors crack due to shrinkage or temperature variations. There are techniques that in a 
good way explain the causes of these cracks and if these technologies are combined in a 
proper way the crack occurrence could be foreseen and avoided. The need to develop a 
reliable and user-friendly system for calculating the risk of cracking in industrial flooring is 
hence large. To develop a method for determination of cracking due to shrinkage is the aim of 
this work. 

Shrinkage is defined as the reduction in volume of the uncompressed concrete surface that is 
under constant temperature and is set as a strain,  . It is mainly caused by the reduction of 
water in the concrete that occurs during the time when the concrete is curing. Shrinkage may 
be entirely autogenous by sealing the concrete or combined autogenous and drying shrinkage 
of concrete when the sample is allowed to dry freely outwards in one or more directions. 

There are software programs that can calculate the temperature plot of a drying concrete and 
even moisture content and tension. These softwares will be utilized in this work to develop a 
method for evaluating cracking. The starting point is the laboratory measurements of 
shrinkage for eight different concrete recipes and calculations for some different cases where 
evaporable water content through the entire cross section is calculated. Adjusted exponential 
curves to those above mentioned factors are made using the least squares method and the 
problem solver in Excel that uses non-linear regression analysis GRG. 

The starting point for developing the necessary shrinkage parameters: reference ultimate 
shrinkage, empirical constant ruling the curvature of the shrinkage development and an 
empirical parameter representing the time when inclination of shrinkage changes in time, is a 
function to calculate the strain in the concrete sample is caused by the shrinkage. Important 
for the calculation of the shrinkage is the equivalent time of maturity with respect to 
temperature but has no impact on the calculation for the cases where the concrete cures 
indoors in 20°C. 

The shrinkage parameters can be introduced in various vertical points in a concrete casting in 
the software ConTeSt Pro which can calculate the temperature and stress development in the 
concrete. These are compared with the concretes strength and the result of the utilization rate 
expressed as stress/strength ratio is achieved. 

All analyzed recipes and cases in this work results in breakage and cracks due to shrinkage. 
However, these results are not correct since the wrong mechanical characteristics of the 
materials had to be used. If the tested cases, ruptures or not is not the purpose of the work. 
The calculations went through and results were achieved which was what needed to be 
investigated. 

This method works but is not user friendly. It is a lot of manual work entering all parameters 
into the softwares and it would be of great importance for the future use of this method to 
improve and make simpler software with the right features available. 	
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2 INLEDNING 

2.1. Introduktion 
Vid byggnationer av industrilokaler består golven i många fall av betong. Det är vanligt att 
dessa betonggolv spricker och alla sprickor är inte uppståndna på grund av extern belastning. 
Sprickor i betonggolv och liknande konstruktioner är ett välkänt problem som ofta innebär en 
nedsatt funktion av konstruktionen. Det kan leda till kostsamma reparationer. Sprickorna 
uppstår bland annat på grund av temperaturrörelser och krympning i betongen.  

Temperatur- och fuktrörelser i betong under dess härdningstid påverkar industrigolven i en 
ofta stor utsträckning och sprickor kan uppstå även helt utan extern belastning.  

Idag finns tekniker som på ett bra sätt förklarar orsaker till dessa sprickor och om dessa 
tekniker kombineras på ett korrekt sätt skulle sprickbildningen kunna förutses och undvikas. 
De sprickanalyser som genomförs idag är dock osäkra då alla ingående parametrar som 
påverkar sprickmängd och bredd inte hanteras rätt. Det är inte ovanligt att ingen sprickanalys 
genomförs alls. 

Behovet att utveckla ett pålitligt och användarvänligt system för beräkning av sprickrisken i 
betonggolv är därav stort. Att ta fram en metod för avgörande av sprickbildning på grund av 
krympning behövs och hjälpmedlen finns. 

I dagsläget finns det programvaror som kan beräkna temperaturförloppet i en torkande betong 
och även fukthalten samt spänningarna. Även spänningar som uppstår på grund av krympning 
och temperaturrörelser kan tas fram med hjälp av dagens programvaror. 

2.2. Syfte 
Baserat på befintliga metoder och datorprogram ska möjligheterna för utveckling av verktyg 
för bestämning av sprickrisker i betonggolv studeras. En förenklad prototyp är målet.  

2.3. Avgränsningar 
För de betongrecept som testats i laboratorium för krympning och vars resulterande data 
kommer användas i denna rapport finns ej korrekta mekaniska data. De resultat som 
analyserna som genomförs i detta arbete ger kommer därför inte ha någon riktighet eller 
exakthet. Arbetet går endast ut på att ta fram en metod och inte att få fram exakta resultat för 
det studerade typfallet. 

De betongkonstruktioner som kommer studeras är fall som är tänkt att representera gjutningar 
av betonggolv inom industrin. Fallen omfattar nypågjutning på mogen betong. Krympning är 
ett fenomen i alla betongkonstruktioner men detta arbete är avgränsat till att endast studera 
fallet betonggolv i industribyggnader vid gjutning ovanpå mogen betong. 

Programvaran MOIST-LTU ger output-värden för den relativa fuktigheten i betongen samt 
den förångningsbara vattenhalten över tid. Endast den förångningsbara vattenhalten har tagits 
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hänsyn till. Den relativa fuktigheten var svårare att anpassa en bra kurva till och därför har 
arbetet valts att begränsas till att titta på den förångningsbara vattenhalten.  

Endast uttorkning i en riktning (1D-uttorkning) samt helt förseglad betong kommer beaktas 
och en anpassning som passar båda dessa kommer göras. Det finns laboratoriemätningar för 
fall där betongen torkat ut i två riktningar men dessa kommer inte beaktas och det är en 
avgränsning som gjorts. 

2.4. Forskningsfrågor 

· Kan nuvarande programvaror och kunskap kring sprickor beroende av krympning 
leda till en metod som kan användas vid sprickanalyser i projekteringsskedet? 
 

· Hur kan laboratoriemätningar för krympning kombineras med mekaniska 
egenskaper för att bedöma sprickrisken? 
 

· Är nuvarande programvaror för beräkning av fukt, temperatur och spänningar till 
följd av betongens härdning tillräckliga för bedömning av sprickrisk till följd av 
krympning? 
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3 LITTERATURSTUDIE 

3.1. Betong 
Betongmassa består till största delen av ballastmaterial och cementpasta. Cementpastan består 
i sin tur av cement och vatten. Utöver ballast och cementpasta är det vanligt att små mängder 
av olika tillsatsmedel används i betongblandningen för att väsentligt påverka egenskaperna av 
den färdiga produkten. De egenskaper som såväl färsk som mognad betong har bestäms 
primärt av proportionerna mellan dessa delmaterial. Vattencementtalet (vct) är en viktig 
faktor för betongens egenskaper och definieras som förhållandet mellan vikten av vatten och 
vikten av cement. (Svensk Byggtjänst, 1997)  

3.1.1. Ballast 

Ballast är benämningen på bergsmaterial, eller ersättning för detta, som är avsett för 
betongtillverkning. Bergsmaterialet kan antingen vara krossat eller okrossat, då med rundade 
korn. Krossat bergsmaterial benämns makadam och okrossat material benämns singel.  

Ballastens egenskaper som har en inverkan på betongens sammansättning är framförallt 
graderingen men även fillerhalt, slamhalt, maximal kornstorlek, kornform och ytbeskaffenhet. 
I Sverige är det övergripande fördelaktiga geologiska förutsättningar för gynnsamma 
ballastmaterial. (Svensk Byggtjänst, 1997) 

Se Figur 1 för att få en uppfattning om betongblandningens utseende. 

 
Figur 1. Betongblandning bestående av cementpasta (vatten och cement) och olika storlekar på 
ballast. Även tillsatsmedel och porer kan finnas i en betongblandning. (Ahlgren et al. 1976) 

3.1.2. Cementpasta 

Cement definieras som ett hydrauliskt bindemedel i pulverform som när det blandas med 
vatten bildar en hård massa. Portlandcement är det vanliga cementet i Sverige. Standard 
portlandcement (Std P) är beteckningen på vanligt byggcement. Anläggningscement är 
cement med särskilda egenskaper beroende på användning. Till exempel kan det vara anpassat 
för att hårdna snabbt, hårdna långsamt, vara sulfatresistent eller vara lågalkalisk. 

Cementpastans egenskaper har avgörande betydelse för betongens funktion. De påverkar färsk 
betongs hanterbarhet och gjutbarhet, härdad betongs beständighet, färg, hållfasthet, 
värmeutveckling och beständighet. (Svensk Byggtjänst, 1997) 
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3.1.3. Betongklassificering 

Betong kan klassificeras efter hållfasthetsklass och konsistensklass. Hållfasthetsklassen anges 
med bokstaven C följt utav två siffror skilda med ett snedstreck, exempelvis C20/25. Det 
första siffervärdet anger betongens fordrade karakteristiska cylindertryckhållfasthet givet i 
MPa och det andra värdet anger den fordrade karakteristiska kubtryckhållfastheten i MPa. 
Dessa hållfastheter bestäms från provning i laboratorium med cylindrar med diametern 150 
mm och längden 300 mm respektive kuber med dimensionerna 150*150*150 mm. 
Provningen sker 28 dagar efter gjutning och proverna ska ha varit vattenlagrade under dessa 
dagar i 20° C. (Swedish Standards Institute, 2009)  

Konsistensklasserna för betong anger vilken konsistens de har och detta avgörs med hjälp av 
tester utförda i laboratorium. Det test som används är sättmått. (Swedish Standards Institute, 
1987)  

Se de olika konsistensklasserna i Tabell 1. 

Tabell 1. Betäckningar och benämningar för betongs konsistensklasser. (Swedish Standars Institute, 
1987) 

 

 

SKB är benämningen på självkompakterande betong. SKB är så rörlig att den packar sig själv 
och klarar av att omsluta armering och passera hinder i gjutformen. Den är lättflytande samt 
har god sammanhållning vilket gör att den kan flyta ut i gjutformen utan att någon vibrering 
krävs. Användning av SKB ger stora fördelar arbetsmiljömässigt för yrkesarbetarna på plats 
som får mindre risk för belastningsskador på grund av vibrationerna samt att det minskar även 
bullret på arbetsplatsen. Gjutningen går snabbare och ingen anslutning till el krävs då ingen 
vibreringsutrustning behövs. (Betongindustri, 2012a)  

En av de betongkvaliteter som kommer användas i studien benämns TorkBI 2. TorkBI är en 
grupp betongkvaliteter som är framtagen för att ha kort uttorkningstid och kännetecknas även 
av snabb hållfasthetstillväxt som möjliggör korta formrivnings- och stormbyggnadstider samt 
att den har dokumenterat låga emissionstider. (Betongindustri AB, 2012b)  

TrokBI har dokumenterade uttorkningsegenskaper vilket kan tas tillvara på vid 
fuktdimensioneringar. TrokBI finns i flertalet hållfasthetsklasser mellan C 32/40 och C 54/65 
och konsistensklasserna som finns är S2-S5 och SF1-SF2. (Betongindustri AB, 2012b) 

Betong kan även märkas med vilken den maximala stenstorleken, Dmax, som ballasten består 
av är. För TorkBI-betonger är denna 8, 16 respektive 27 mm. För andra betongkvaliteter finns 
det ytterligare alternativ. (Betongindustri AB, 2012b) 
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3.2. Hydratation i betong 
Komponenterna i cement är hydrauliska. Det betyder att de reagerar kemiskt vid kontakt med 
vatten. Reaktionshastigheten beror på vilken typ av cement det är. När vatten och cement 
blandas kommer cementpartiklarna att dispergera i vattnet och en kemisk reaktion börjar. 
Produkten av den kemiska reaktionen kan kallas för ett slags gel som utgör en mycket 
finporös massa av extremt små partiklar med varierande geometri. Mellan dessa partiklar 
bildas gel- och kontraktionsporer.  

Gelen är i första skedet bara ett ”ludd” i blandningen som sitter fast runtom 
cementpartiklarna, men efter en viss tid kommer denna gel att breda ut sig så pass i 
blandningen att den kommer i kontakt med gel från andra cementpartiklar. Då bildas en 
blandning som får stabilitet och mekanisk stadga. Se Figur 2. Processen när cementet reagerar 
med vattnet kallas för hydratisering och reaktionen innebär även att värme bildas. 
Temperaturen i cementblandningen ökar alltså vid hydratation. (Ahlgren et al. 1976) 

 
Figur 2. Processen när cementet reagerar med vatten kallas hydratisering. a) färsk b) börjat reagera 
c) mekanisk stadga uppnås d) maximalt hydratiserat (Ahlgren et al. 1976) 

Vid ett visst kritiskt värde på vattencementtalet så kommer all cement att hydratiseras med 
tiden och hela cementpastan kommer bestå av cementgel. Detta innebär fullständig 
hydratisering. Vid ett lägre vattencementtal inträffar inte detta då utrymmet mellan 
cementpartiklarna inte är nog stort för att rymma all cementgel. (Ahlgren et al. 1976) 

3.3. Industrigolv  
3.3.1. Allmänt om industrigolv 

Betonggolv är mycket vanliga i industrilokaler och ofta utförs golven som platta på mark. 
Problem som kan uppstå i dessa betongplattor är sprickbildning och kvarstående 
deformationer som kan störa funktionen av byggnaden. Sprickproblemet kan lösas principiellt 
enligt en av fyra metoder; 
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- Välja betong med låg krympning och stor töjbarhet 
- Åstadkomma ett finmaskigt sprickmönster som ger minskad sprickbredd 
- Reducera dragspänningarna och därmed eliminera sprickrisken genom överlagrade 

tryckspänningar 
- Minimera tvånget genom att lägga in fogar och reducera friktionen till underlaget 

(Hedebratt, 2004). 

Industrigolv som dimensioneras som platta på mark och då dimensioneras de oftast för 
upptagande av koncentrerade laster. En utbredd last överförs direkt till undergrunden och ger 
inget moment i plattan. Dimensioneringen av plattan utförs i brottgränstillstånd i första hand. 
Kontroll mot sprickbildning sker i bruksgränstillståndet (Hedebratt, 2004). 

De flesta konstruktörer tar hänsyn till mekaniska laster vid dimensionering av ett industrigolv 
men har svårigheter att beakta effekterna av tvångslaster så som krympning. Därmed är det 
ofta sprickbildning som är det stora funktionsproblemet i ett industrigolv. Vid planering av en 
ny industribyggnad bör det tidigt diskuteras hur många sprickor och sprickvidder som kan 
accepteras för att fortfarande vara funktionsdugligt. (Betongföreningen, 2008) 

Skador på golv kan leda till konsekvenser såsom reperationskostnader och driftstopp. De 
flesta skador på industrigolv skulle kunna undvikas om projekteringen och planeringen av 
golvet utförs korrekt i första stadiet. Skador på golv kan indelas efter skadetyp, orsak eller 
efter konsekvens. Den vanligaste skadan för industrigolv av betong är förhindrad 
uttorkningskrympning som leder till krympsprickor. Skador kan innebära konsekvenser för 
golvets funktion, beständighet och utseende. (Betongföreningen, 2008) 

3.3.2. Industrigolvens uppbyggnad 

Markuppbyggnaden under ett industrigolvs själva betongplatta består ofta av flera olika skikt 
med bestämda funktioner. Dessa skikt kan vara underbyggnad, bärlager, kapillärbrytande 
skikt, dränerande skikt, glidskikt samt ångspärr. Undergrunden under ett industrigolv utgörs 
ofta av den naturligt förekommande marken varpå bärlagret uppförs. Som kapillärbrytande 
skikt används ofta cellplast, PE-folie eller tvättad singel eller makadam. Ångspärren väljs 
vanligtvis till en plastfolie minst 0,2 mm tjock.  För exempel på hur ett vanligt betonggolv i en 
industrilokal kan se ut, se Figur 3. (Betongföreningen, 2008) 

 
Figur 3. En typisk konstruktion av industrigolv.( Betongföreningen, 2008) 
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Cementtyperna som används i industrigolv i Sverige kan vara byggcement eller 
anläggningscement där det första är det vanligaste. Anläggningscement används främst i 
specialfall då golvet kan komma att utsättas för kemiska angrepp. För att uppnå en betong 
med liten krympning bör en sammansättning av ballast väljas så att den minimala mängden 
vatten behövs. För att ytterligare minska behovet av vatten i betongen och därmed 
krympningen, är det vanligt att använda flyttillsatsmedel. Det kan även förekomma att 
luftporbildande tillsatsmedel används i industrigolv av betong. Detta för att förbättra 
betongens stabilitet och reducera risken för vattenseparation. (Betongföreningen, 2008) 

3.4. Sprickor i betong 
Betongen spricker då det uppstår en töjning i materialet som överskrider den hållfasthet 
materialet har i drag. Denna hållfasthet varierar över tiden beroende på härdning och yttre 
faktorer. Töjningarna kan ha ett antal olika orsaker till uppkomsten så som yttre tvång, last, 
expansion av inneslutna material och rörelser som uppstår i betongen själv. En mothållande 
kraft är det som begränsar betongens möjlighet att röra sig fritt.  Om ingen mothållande kraft 
finns brukar sprickuppkomsten bli begränsad, ett sätt att motverka mothållande krafter är 
genom att använda rörelsefogar. (Svensk Byggtjänst, 1997) 

3.5. Temperaturfenomen i betonggolv 
När ett nygjutet betongelement börjar härda sker en temperaturökning. Begreppet 
temperaturspänningar innefattar dels volymändringar orsakade av temperatur och fukt men 
även volymändringar orsakade av autogen krympning. Om ett betongelement skulle vara helt 
fritt till volymförändringar uppstår inga temperaturspänningar. I verkligheten finns dock alltid 
ett tvång i någon grad vid nygjutna betonggolv. Detta förhindrar temperaturröreslerna och 
leder till drag- och tryckspänningar.  

Temperatursprickor är ett fenomen som ofta uppstår vid stora gjutningar såsom industrigolv 
oftast är. I dessa stora betonggjutningar kan temperaturökningarna bli stora och ojämna. 
Avsvalningsskedet blir långt då hydratationen och temperaturstegringen är omfattande.  

Tidiga sprickor i industrigolv delas upp i två huvudgrupper: genomgående sprickor och 
ytsprickor. (Svensk Byggtjänst, 1997) 

3.6. Fukt i betong 
Fuktförhållandena som infinner sig vid gjutning och härdning av betong är avgörande för 
materialets beteende. Fukttillståndet styr bland annat den färdiga betongens täthet mot gaser, 
vätskor och joner. Fuktförändringar är även en stor faktor till hur materialet kommer påverkas 
av krympning och därmed sprickbildning samt den viktigaste faktorn vid frostproblematiken. 
Korrosion av armering är ett problem som starkt beror på fukthalten i betongen. (Svensk 
Byggtjänst, 1997) 

Betong kan ses som ett kompositmaterial med huvudfaserna ballast och cementpasta. 
Ballasten utgörs utav den sand, grus eller sten som inblandas i betongen medan cementpastan 
är blandningen av cement och vatten som är den bidragande faktorn till hårdnandet. De 
fuktmekaniska egenskaperna kommer i viss mån enbart vara beroende av de relativa 
volymandelarna ballast och cementpasta. (Ahlgren et al. 1976) 
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Rent byggnadstekniskt brukar termen fukt i betong användas för det förångningsbara vattnet i 
betongen. Detta är det vatten som kommer förångas vid uppvärmning till 105°C. Betong kan 
även innehålla strukturellt bundet vatten som inte kan förångas. Ofta räknas detta in i 
betongens fasta massa. Se Figur 4. (Ahlgren et al. 1976) 

 
Figur 4. Visar en grov uppdelning av de materialgrupper som finns i en betongblandning.( Ahlgren et 
al. 1976) 

Fukttillståndet i betongen eller i en konstruktionsdel påverkar materialegenskaperna, 
livslängden, funktionen och klimatet. Krympning är ett exempel på en materialegenskap som 
påverkas av fukttillståndet. Andra materialegenskaper som påverkas är hållfastheten, 
parasitspänningar, deformationer och värmeledningsförmågan. Livslängden kan påverkas på 
det sättet att alla former av angrepp, såsom till exempel rost på armering, kräver närvaro av 
vatten för att inträffa. Funktionsdugligheten påverkas sällan i någon stor utsträckning utav 
fukttillståndet men oftast kan närliggande material, till exempel träfiberskivan i en 
övergolvkonstruktion, av fukthalten i betongen. (Ahlgren et al. 1976) 

3.6.1. Fuktisotermen 

Fuktisotermen anger sambandet mellan materialet fuktinnehåll och den omgivande luftens 
relativa fuktighet. Denna isoterm är ett viktigt underlag för många fuktberäkningar. Figur 5 
visar kurvans typiska form för betong som anfuktas. Om betongen torkas ligger kurvan högre. 
Fuktisotermen kan även kallas jämviktsfuktkurvan. Ökat vattencementtal ger också en högre 
liggande kurva. (Ahlgren et al. 1976)  
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Figur 5. Fuktisotermen där fuktkvoten representerar  . (Fukt i betong, 1976) 

3.7. Krympning 
3.7.1. Allmänt om krympning 

Krympning är definierat som reduktionen i volym av en obelastad betongyta som befinner sig 
under konstant temperatur. Det orsakas främst av den förminskning av vatten i betongen som 
sker under betongens härdningstid. Krympning anges som deformation,  (epsilon 
shrinkage), till följd av spänningar. Krympningen börjar alltid i den del av betongen som är 
exponerad för uttorkning och fortsätter sedan stegvis inåt i betongelementet. Normalt kan 
krympning delas in i tre olika delar; huvuddeformationen, vridningen, och det som ger interna 
spänningar. Eftersom krympning är en process som sker gradvis blir de uppkomna 
spänningarna beroende av tiden och reduceras av krypningen. (Rüsch et al. 1983) 

Krympning beskrivs också som rörelser i betongen som orsakas av vattenavgång i hårdnande 
betong då vattenavgången hindrats genom försegling i minst ett dygn efter gjutningen. Då 
betongen torkar under det tidiga härdningsskedet uppstår en plastisk krympning. Plastisk 
krympning kan orsaka genomgående sprickor i oregelbundna mönster och även sättningar kan 
uppkomma. (Svensk Byggtjänst, 1997) 

De faktorer som påverkar krympningens omfattning är den relativa fuktigheten i omgivande 
luft, betongens materialegenskaper, betongens vattencementtal, omgivande temperatur, 
gjuttemperatur, hur gammal betongen är när uttorkningen börjar och geometrin av 
betongelementet. Krympning är ett fenomen som fortsätter under många år efter gjutdatumet 
men majoriteten av krympningen sker under de första månaderna. (Hansson och Lindström, 
2008) 

Betong kan krympa fritt eller påverkas av en mothållande inspänning. Det vanligaste är att det 
finns någon typ av mothållande element som gör att betongen inta kan krympa helt fritt. Detta 
kan vara yttre påverkan från gjutformar, omkringliggande konstruktioner eller inre påverkan 
av armeringsstänger som har andra krympegenskaper än betongen. När en motverkande kraft 
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finns blir risken för krympsprickor större eftersom det ökar spänningen i betongen. (Hansson 
och Lindström, 2008) 

Autogen krympning är den som orsakas av cementhydratationen och har inget samband med 
om betongen är fri att torka utåt eller inte. Krympningen kan utökas med 
uttorkningskrympning som orsakas av att betongen torkar utåt i någon riktning och fukten 
diffunderas. Den autogena krympningen pågår under härdningstiden medan 
uttorkningskrympning kan fortsätta efter att maximal hydratation är uppnådd. (Svensk 
Byggtjänst, 1997) 

3.7.2. Krympfunktion 

När krympningstester utförs på förseglade betongprover är det inte alltid mätningar av 
självuttorkning utförs parallellt. Om detta är fallet behövs det ett sätt kunna beräkna 
krympningen för efterföljande spänningsanalyser. Krympningen som en funktion av tiden för 
förseglade betongprov är ett resultat av självuttorkningen.  (Hedlund, 1996) 

En funktion för att beräkna töjningen i betongprovet som uppstår på grund av krympningen är 

ε = e ∗ ε ,    (ekv. 1) 

där ε  är ultimat referenskrympning, η  är den empiriska konstanten som avgör krökningen 
av krympningsutvecklingen, t  är en empirisk parameter som representerar tiden då 
lutningen på krympningen förändras i tid,  är den ekvivalenta tiden och  är tiden efter 
gjutningen då mätningarna börjar. (Hedlund, 1996) 

3.8. Ekvivalent tid 
Temperaturekvivalent tid är kortfattat den tid som betongen skulle ha härdat om temperaturen 
varit konstant 20°C. Om temperaturen skiljer sig från detta måste alltså en omräkning av den 
ekvivalenta tiden göras. Det finns även ekvivalent tid som tar hänsyn till fukten. 

De störst påverkande faktorerna på betongens härdande är typ av cement, blandningsprocedur, 
mekanisk aktivering, kemisk aktivering, tid som gått efter blandning, härdningstemperatur 
och tillgång av vatten. De fyra första av dessa faktorer kan anses höra till själva 
betongreceptets utformande. För en viss tid och för godtyckliga förhållanden för temperaturen 
och fukten kan hastigheten av hydratationen, , beskrivas som en hastighetsfaktor i 
jämförelse med hydratationsprocessen vid referenstemperatur och – fukt. Denna 
hastighetsfaktor är 

	( , ) =  ,    (ekv. 2) 

där  är en nedsänkning till för att uttrycka den valda referenssituationen,  är 
härdningstemperaturen och  är den relativa porfuktigheten. (Jonasson, 1995) 

Vid antagande att effekten av temperatur och fukt går att separera som  och  kan det 
beskrivas som 
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β ∆ =  ,    (ekv. 3) 

där ∆ är till för att ha en möjlighet att modellera en parallell skiftning i hydratationsgrad i 
logaritm av tiden. Vid integrering av detta fås ett värde som kallas för ekvivalent tid; 

= ∫ ∆ + ∆ ,    (ekv.4) 

där ∆  är ekvivalent tid av mognad vid t=0 s. (Jonasson, 1994) 

I detta arbete kommer de godtyckliga värdena väljas till; = 20°C, ∆ = 1 och ∆ = 0. 

I Jonassons doktorsavhandling (1995) visas att den temperaturekvivalenta tiden blir  

= ∫ ∆ + ∆ .       (ekv. 5) 

  kan sättas till 1 och ∆  kan sättas till 0. Den temperaturekvivalenta tiden benämns också 
som . (Jonasson, 1994) (Fjällström, 2013) 

3.9. Tidigare arbeten på området 
Ett tidigare examensarbete på ämnet sprickor i industrigolv genomfördes av Joakim Bylund 
(2011). En metodutveckling av undvikande av sprickor i industrigolv utfördes med hjälp av 
programvarorna BI Dry, ConTeSt samt ANSYS. Metodutvecklingen lyckades inte då problem 
uppstod i hanteringen av ConTeSt och tid saknades till att komma förbi hindren. Dock 
framfördes en ny krympmodell som baseras på den relativa fuktigheten som fås från 
uttorkningsprogrammet BI Dry. Modellen baseras även på en konstant, , som kalibreras 
fram från observerade mätvärden. Modellen som erhölls var 

= ∗ (100− )    (ekv. 6) 

där  är den ekvivalenta relativa fuktigheten för det aktuella fallet om den omgivande 
temperaturen är 20°C. Efter undersökningar återficks sedan konstanten  till -0,039 varav 
den slutliga approximativa krympmodellen blev 

= −0,039 ∗ (100− ).   (ekv. 7) 
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4 METOD 

4.1. Sammanfattning av metoden 
Genom att använda programvarorna BI Dry, Microsoft Excel och ConTeSt kommer en metod 
för beräkning av krympning och bedömning av sprickrisker i betonggolv att utvecklas och 
beprövas. Krympningsmätningar från laboratorium för förseglade och ej förseglade 
betongbalksprover i åtta olika recept kommer att användas. Från dessa mätningar kan en 
exponentialfunktion anpassas som passar både det förseglade fallet och uttorkningsfallet (1D-
uttorkning). Exponentialfunktionen beror på tre variabler som kan anpassas efter respektive 
betongrecept. 

BI Dry bidrar med fuktberäkningar vars resultat är relativa fuktnivåer och förångningsbara 
vattenhaltsnivåer. Dessa går sedan att exportera till Excel.  

Med den approximativa exponentialfunktionen som tas fram kan krympparametrar beräknas i 
samband med de förångningsbara vattenhalterna för respektive betongrecept. Dessa 
parametrar importeras sedan till programvaran ConTeStPro (ConTeSt) där en konvertering 
sker till fiktiva temperaturrörelser. Detta program beräknar sedan temperaturprofiler för 
betongens tvärsnitt och tar fram spänningar och töjningar. Med hjälp av detta kan en 
sprickriskbedömning göras.  

Punktlistan nedan sammanfattar metodens steg där steg 1-3 är anpassning av försökresultat 
medan 4-10 är den tillämpade biten av denna metod. 
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1. Laboratoriemätning av krympning för förseglat fall samt 1D-uttorkning för enskilda 
betongrecept. 

2. Beräkna med programmet MOIST-LTU uttorkningen (förångningsbara vattenhalten) 
för fallen 1D-uttorkning samt förseglat fall för befintliga materialdata med samma vct 
som i laboratorieförsöken (punkt 1). 

3. Använd den i MOIST-LTU beräknade förångningsbara vattenhalten som 
utgångspunkt för anpassning enligt minstakvadratmetoden till uppmätta 
krympningsförlopp både för 1D-uttorknings och förseglad uttorkning med användning 
av ekvation:  

= + ( − ) ∗  

 
Detta ger numeriska värden på parametrarna [10 ], [10 ], [ ] och 	[-] för 
respektive betongrecept. 

4. Välj ett tillämpningsfall för uttorkning (t.ex. som i detta arbete en pågjutning 50mm på 
befintlig betongplatta med tjocklek 250mm). Välj randvillkor (temperatur, fuktighet, 
värmeövergångstal och ångmotstånd) och startvillkor för aktuellt fall (gjuttemperatur 
för pågjutningsskiktet och starttemperatur för befintlig betong). 

5. Beräkna fallet enligt punkt 4 med hjälp av MOIST-LTU. Välj ett antal skikt i 
pågjutningsskitet där beräkningen ska genomföras. För repsektive skikts tyngdpunkt 
(mitten i skiktet) används beräknade värden på förångningsbar vattenhalt, tillsammans 
med paramterar framtagna i punkt 4 ger krympningen i skiktet. 

6. Beräkningen med MOIST-LTU ger också värden på = ∫ ∆ + ∆   
i respektive skikt vilket ger att krympningen kan uttryckas som funktion av  i varje 
skikt. 

7. Med sambandet framtaget i punkt 6 anpassas enligt minstakvadratmetoden 

krympningen till ekvation; ε = e ∗ ε , vilket ger värden på 
paramterarna ε  [10 ], [d], [-] för =  från försöken =1 dygn. 

8. Parametrarna som bestäms i punkt 7 matas in som formell autogen krympning 
(baskrympning vid försegling) för respektive skikt i pågjutningen. 

9. En beräkning med ConTeSt Pro för samma fall som MOIST-LTU enligt punkt 5 ger 
nu spänningar och spänningskvoter för pågjutningsskiktet, där tillämpad metodik 
beaktar uttorkningsförloppet i pågjutningen. 

10. För varje nytt tillämpningsfall upprepas stegen 4-9, där krympningen av respektive 
recept bestäms enligt punkt 1-3. 
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Nedan följer en kort sammanfattning av arbetsgången i projektet, kortfattade beskrivningar av 
de programvaror som används samt mer detaljerade metodbeskrivningar av de olika stegen. 

4.2. Genomförande av arbetet 
Arbetsgången för detta projekt har bestått av en start med kunskapsinhämtande från litteratur 
inom det relevanta området som resulterade i ovanstående litteraturstudie samt förståelse för 
kommande arbetsdelar. Litteraturstudien har främst omfattat betonggolv, fuktfenomen i 
betong, krympning, temperaturrörelser, sprickbildning och sprickfördelning. Arbetet fortsatte 
sedan med inlärning av de relevanta programvarorna som skulle användas i studien, MOIST-
LTU och ConTeSt. Detta genom manualläsning där teorin bakom programmen beskrivs samt 
testkörningar. 

Excel och MOIST-LTU har sedan använts för utvecklingen av en krympmodell och 
beräkningar av krymp- och temperaturrörelser har gjorts med befintliga materialmodeller i 
ConTeSt. ConTeSt används sedan för beräkningar av sprickrisker för ett antal situationer och 
ett antal betongrecept för gjutning av betonggolv.  

4.3. BI Dry och MOIST-LTU 
4.3.1. BI Dry 

BI Dry är ett uttorkningsprogram som är utvecklat för att ge säkra prognoser för betonger i 
alla typer av konstruktioner. Programmet är främst framtaget för beräkning av fukt i betong 
under byggskedet och beräknar när applicering av mattor och andra tätskikt kan beläggas med 
hänseende till gjuttidpunkten.  

Programvaran BI Dry beräknar uttorkningstiden för alla platsgjutna konstruktioner och tar 
hänsyn till temperaturförloppet i betongen. Även hållfasthetsutvecklingen i konstruktionen 
prognostiseras. Resultaten presenteras i diagramform som kan visa uttorkningsförloppet, 
hållfasthetstillväxten respektive fuktprofilen. Se exempel på hur diagrammen ser ut i Figur 6, 
Figur 7, Figur 8 och Figur 9 som är resultaten av ett beräkningsexempel. 
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Figur 6. Resulterande diagram över uttorkningsförlopp i ett beräkningsexempel i BI Dry. 

Figur 7. Resulterande diagram över hållfasthetstillväxten i ett beräkningsexempel i BI Dry. 
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Figur 8. Resulterande färgkarta över fuktprofilen i ett beräkningsexempel i BI Dry. 

 
Figur 9. Resulterande diagram över temperaturprofilen i ett beräkningsexempel i BI Dry. 

BI Dry är en programvara som är utvecklad av Betongindustri AB. 
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4.3.2. MOIST-LTU 

En ickekommersiell version av programmet BI Dry används för att enklare kunna styra vilka 
utdata som fås och för att kunna få detaljerade tabellvärden som kan exporteras till Excel 
istället för de grafer som är resultatet av den kommersiella versionen (se exempelfigurer 
nedan). Denna version är en vidareutveckling av BI Dry genomförd av Jan-Erik Jonasson och 
arbetsnamnet är MOIST-LTU (i fortsättningen kallat Moist). 

I detta projekt används Moist för att genomföra uttorkningsberäkningar. Den icke 
kommersiella versionen styrs genom en kommandoprompt och med hjälp av denna kan 
resultaten skrivas ut i detaljerade tabellformat istället för de grafiska diagrammen. Detaljer i 
beräkningsprocessen och indatat går att förändra enklare i denna version.  

Programmet är inte grafiskt utformat på samma sätt som den BI Dry (som finns tillgänglig på 
Betongindustris hemsida) utan använder sig av indata från textdokument. Det är i dessa 
textdokument med indata som receptspecifika parametrar anges. 

Det resultat som är intressant för de fortsatta beräkningarna i detta projekt är tabellvärden på 
den förångningsbara vattenhalten, . Dessa värden exporteras till Excel och används för att 
anpassa väsentliga krympparametrar i ett antal skikt i den nygjutna betongen.  

4.4. Excel 
Excel är en programvara utvecklad av Microsoft som en del i Office-paketet. Det är ett 
kalkylblad och beräkningsprogram för många typer av problem och är välkänt inom de flesta 
arbets- och utbildningsområden. Exempel på funktioner som finns är beräkningsverktyg, 
grafiska verktyg så som diagram och tabeller, pivottabeller och makroprogrammering.  

Excel kommer i detta projekt att användas som ett basprogram för att rita grafer, göra 
beräkningar, sammanställningar, anpassningar och problemlösning.  

4.5. ConTeSt Pro 
ConTeSt är ett beräkningsprogram vars huvuduppgift är att kunna avgöra om det finns risk för 
uppkommandet av sprickor i mognande betong. Det är framtaget av JEJMS Concrete AB i 
samarbete med Luleå tekniska universitet. 

Om programmet anser att det finns en risk för sprickor kan åtgärder tas i förebyggande syfte 
innan det är för sent. ConTeSt är ett tvådimensionellt FE-program som baserar sina 
beräkningar på materialdata från laborationstester. ConTeSt kan beräkna temperaturförloppet, 
spänningsutvecklingen och hållfastheten och hur dessa varierar med tiden. I denna studie 
kommer ingen hänsyn tas till hållfasthetsutvecklingen då denna inte är intressant ur ett 
krympningsperspektiv.  

Programvaran tar hänsyn till materialparametrar som beror på aktuellt betongrecept, 
inspänningsförhållandena (som kan varieras i procentgrad för att även täcka mellanlägen) 
samt omgivningens förhållanden såsom temperatur och vind. Beräkningarna kan sedan väljas 
att utföras över en kort eller en lång tidsperiod. 
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En modell på sökt fall skapas där alla parametrar för material, randvillkor och omgivning 
införs och beräkningsvillkor anges. Beroende på hur detaljerat resultat som söks kan olika 
stora elementdelar väljas för att skapa ett beräkningsnät. Ju tätare nät som skapas desto mer 
detaljerade och verklighetsnära resultat fås. Programmet kan sedan simulera 
temperaturutvecklingen i modellen. Självuttorkningen tas hänsyn till men inte 
diffusionsuttorkning.  Spänningsberäkningar kan sedan genomföras och därefter kan 
töjningen och spänningskvoten i betongelementet tas fram.  

Resultatet går att studera i olika former av färgkartor och diagram. Temperaturer och 
spänningar i enskilda utvalda punkter, eller längs en linje, vid vald tidpunkt eller beroende av 
löpande tid går att redovisa visuellt.  

ConTeSt använder sig av högkvalificerade modeller för betongens värmeutveckling, 
utveckling av mekaniska egenskaper, såsom hållfasthet, elasticitetsmodul och krypning, samt 
temperaturrörelser. Det finns dock ingen modul som beräknar krympning. Att få fram en 
metod för att beräkna krympningen är syftet med denna rapport.  

4.6. Valda typfall och geometri 
Typfallen som kommer studeras i denna studie är alla baserade på samma geometri men med 
olika yttre förutsättningar. Tanken är att modellen ska representera en gjutning av ett 
betonggolv i en industrilokal där grundplattan redan är gjuten och härdad och nypågjutningen 
kommer fungera som golvytan i lokalen. Den mogna betongen är 250 mm tjock och 
nypågjutningen är 50 mm.  

Denna modell kommer att studeras både i inomhus- och utomhusmiljö då båda dessa fall är 
möjliga att ske i verkligheten vid en byggprocess och förutsättningarna för inomhus och 
utomhus skiljer sig ganska mycket. Dock kommer fokus att ligga på fallet med inomhusmiljö 
och alla betongrecept kommer kontrolleras för detta. Det på grund av att det totalt är åtta 
stycken betongrecept som ska testas och det finns ingen anledning att testa alla åtta i olika 
miljöer. Utomhusfallet kommer prövas på två olika recept, ett med ett lägre vattencementtal 
och ett med ett högre.  

I inomhusfallet är det 20°C i lokalen och det blåser ungefär 1 m/s vilket är det vanliga att anta 
i en industrilokal då luften inte står totalt still.  

Utgångsläget i de flesta beräkningar är att betongen är täckt i 24 timmar efter gjutningen och 
sedan tillåts den torka fritt uppåt. Detta fall kommer i rapporten att benämnas som 
uttorkningsfall. För att kontrollera att beräkningsmodellen även fungerar då fri uttorkning ej 
kan ske uppåt så prövas ett par recept mot detta. Denna modell är tänkt att stämma för ett 
betonggolv som täcks med ogenomtränglig plast eller likanande i ett års tid efter gjutningen. 

Tidsperioden som beräkningarna sträcker sig över är ett år, det vill säga 8760 timmar. Detta är 
begränsat på grund av att datan från de observerade krympvärdena för laboratoriemätningarna 
endast finns för denna tidsperiod. 

I ConTeSt modelleras endast en liten del av golvet eftersom beräkningarna och resultaten 
endast är intressanta i det vertikala perspektivet. För att få en lämplig storlek på modellen med 
hanterbart många beräkningselement i nätet används den horisontella bredden 50 mm. Se 
Figur 10. 
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Figur 10. Geometri på valt typfall. Den nedre gröna rutan föreställer 250 mm tjock mogen betong. 
Den övre gröna rutan föreställer 50 mm nygjuten betong. Bredden på modellen är oväsentlig för 
kommande beräkningar men ska representera ett helt golv. 

Randens ångmotstånd, , i den mogna betongen beräknas som = , där  är den 

mogna betongens höjd i meter och Δ  är den mogna betongens ånggenomsläpplighet. 
Ånggenomsläppligheten antags till ett rimligt normalvärde Δ = 1 ∗ 10 	 / .  

I det analyserade typfallet fås = ,
∗

= 250 ∗ 10 	 / , då = 250	 = 0,25	 . 
(Jan-Erik Jonasson, 2013) 

 

4.7. Uttorkningskrympning alternativt förseglad krympning 
Som nämns i stycket ovan kommer fallet studeras både för ett betonggolv som är fritt att torka 
uppåt under hela härdningstiden förutom de första 24 timmarna då det är täckt och då 
betonggolvet är helt förhindrat att torka uppåt under hela härdningstiden. Det förstnämnda 
kommer kallas för uttorkningsfall (alltså då betongen krymper både autogent och för att den 
torkar ut åt ett håll) och i vissa tabeller kallas detta för 1-dim, drying eller dry. Det andra fallet 
då betongen är täckt av en ogenomtränglig plast eller motsvarande kommer kallas för 
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förseglat fall (då betongen är förseglad och ej har möjlighet att torka utåt åt något håll, alltså 
bara den autogena krympningen) och i vissa tabeller kallas detta för 0-dim, sealed eller seal.  

De observerade krympvärdena från laboratorium innehöll även data för mätningar då 
betongen kunde torka ut i två riktningar. Detta kallas för 2-dim men kommer ej att beaktas i 
detta arbete. 

Figur 11 visar ett exempel på uppmätta värden för de tre uttorkningsalternativen beskrivna 
ovan och vilken storleksskillnad de kan innebära för krympningen. 

 
Figur 11. Tre olika krympkurvor; 0-dim (autogen eller förseglad krympning), 1-dim 
(uttorkningskrympning åt ett håll) samt 2-dim (uttorkningskrympning åt två håll). Observera att 
tidsaxeln presenteras exponentiellt. 

4.8. Valda betongrecept 
De betongrecept som valts att studera är åtta stycken varav fyra har vattencementtalet (vct) 
0.38 och resterande fyra recept har vattencementtalet 0.55. Recepten benämns med 
receptnummer 1-4 tillsammans med angivet vattencementtal. De fyra recept med vct=0.38 
består av en betongtypen TorkBI 2 medan de recepten med vct=0.55 består av cement 
C30/37. Den maximala kornstorleken, Dmax, i samtliga recept är 8 mm. TorkBI 2 har 
hållfasthetsklass C 45/55. 

De olika recepten har olika tillsatsmedel och konsistensklasser. De tillsatsmedel som används 
är Flyt sikament 56, Filler lim 40, Sika stabilizer 4R, Sika Control 50 och Kalk lim 40. 

Konsistensklasserna S2 och S4 används i ett antal recept och dessa motsvarar konsistenserna 
trögflytande respektive halvflytande (se Tabell 1). I Tabell 2 och Tabell 3 redovisas ingående 
de parametrar som skiljer de åtta betongrecepten åt. 
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Tabell 2. Betongrecept med vattencementtal 0.38. 

Recept 1, vct=0.38 
TorkBI 2, Dmax 8 mm, S4 
Byggcement 520 kg/m3 
Grus Riksten 1615 kg/m3 
Flyt Sika 56  0.5 % av cementvikt   
Vatten 198 kg/m3 
vct 0.38   
Recept 2, vct=0.38 
TorkBI 2, Dmax 8 mm, SKB 1 
Byggcement 490 kg/m3 
Grus Riksten 1595 kg/m3 
Filler Lim 40 80 kg/m3 
Flyt Sika 56 1 % av cementvikt   
Vatten 186 kg/m3 
vct 0.38   
Recept 3, vct=0.38 
TorkBI 2, Dmax 8 mm, SKB 2 
Byggcement 520 kg/m3 
Grus Riksten 1615 kg/m3 
Flyt Sika 56 1 % av cementvikt   
Sika Stabilizer 4R 0.2 % av cementvikt   
Vatten 198 kg/m3 
vct 0.38   
Recept 4, vct=0.38 
TorkBI 2, Dmax 8 mm, S4, Krympred 
Byggcement 520 kg/m3 
Grus Riksten 1615 kg/m3 
Flyt Sika 56 0.5 % av cementvikt   
Sika Control 50 1 % av cementvikt   
Vatten 198 kg/m3 
vct 0.38   

 
  



Utveckling av metod för studier av sprickrisker i betong 
Effekter av krympning och temperaturrörelser 

22 

 

Tabell 3. Betongrecept med vattencementtal 0.55. 

Recept 1, vct=0.55 
C30/37, Dmax 8 mm, S4 
Byggcement 420 kg/m3 
Grus Riksten 1620 kg/m3 
Flyt Sika 56 0.5 % av cementvikt   
Vatten 231 kg/m3 
vct 0.55   
Recept 2, vct=0.55 
C30/37, Dmax 8 mm, SKB 1 
Byggcement 435 kg/m3 
Grus Riksten 1510 kg/m3 
Kalk Lim 40 (Kö 500) 100 kg/m3 
Flyt Sika 56 0.8 % av cementvikt   
Vatten 239 kg/m3 
Vct 0.55   
Recept 3, vct=0.55 
C30/37, Dmax 8 mm, SKB 2 
Byggcement 435 kg/m3 
Grus Riksten 1620 kg/m3 
Flyt Sika 56 0.8 % av cementvikt   
Sika Stabilizer 4R 0.25 % av cementvikt   
Vatten 239 kg/m3 
Vct 0.55   
Recept 4, vct=0.55 
C30/37, Dmax 8 mm, S4, Krympred 
Byggcement 420 kg/m3 
Grus Riksten 1620 kg/m3 
Flyt Sika 56 0.5 % av cementvikt   
Sika Control 50 1 % av cementvikt   
Vatten 231 kg/m3 
Vct 0.55   

4.9. Laboratoriemätningarna 
Anpassningskurvan är framtagen med hjälp av laboratoriemätningar. Små betongbalkar med 
dimensionerna 100*100*500 mm har gjutits enligt recepten i Tabell 2 och Tabell 3 lagrats i 
ett klimatrum med temperaturen 20°C och en relativ fuktighet på 50 %. Krympningen mäts 
under en ettårsperiod. Den autogena krympningen har uppmätts, alltså den krympning som 
tagits fram då ingen fuktavgång är möjlig i någon riktning (0-dim). Dessa provkroppar har 
varit förslutna i alla riktningar med hjälp av ett ej genomträngligt skikt som placerats runtom 
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hela provkroppen. Även krympning för balkar med uttorkning i en riktning (1-dim) respektive 
2 riktningar (2-dim) är genomförda och i dessa fall är alltså tre respektive två riktningar täckta 
av det ogenomträngliga skiktet.  

4.10. Beräkning av ickelinjär anpassningskurva 
En kurva som kan anpassas så bra som möjligt mot den observerade krympningen från 
laboratorium har som tidigare nämnts genomförts av Jan-Erik Jonasson på Luleå tekniska 
universitet. Kurvan är en exponentialkurva och ser ut som följande; 

= ∗ ∆ ,				där	F = 	 + ( − ) ∗  (ekv. 8) 

 är krympningens faktor som i ett senare steg multipliceras med den 
förångningsbara vatenhalten, faktorerna , ,  och  anpassas mot laboratorievärdena för 
respektive betongrecept.  representerar en tid i dygn medan de andra tre faktorerna är 
enhetslösa.	  är aktuell tidpunkt i samma tidsenhet som används för , alltså i dygn. 

Figur 12 visar exempel på en krympningsvärden tillsammans med en anpassad kurva enligt 
ovan redovisade funktion. 

 
Figur 12. Graf som visar krympningsfaktor över tid, där tidsaxeln visas exponentiellt. 

Det som är viktigt när anpassningen enligt ovan angivna funktion sker är att faktorerna får 
rimliga vä10 rden och rimliga förhållanden gentemot varandra. Faktorerna  och  bör ha 
ett maximalt förhållande i storleksordningen ungefär en till fyra. Detta betyder alltså att om  
är 1000 bör  ha ett värde på inte mer än 4000 och inte mindre än 250.  är en tidsfaktor och 
kan variera mycket utan att vara orimligt.  kan anses rimligt så länge det ligger mellan 0.1 
och 2. 
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Vid anpassning mot laboratorievärdena kommer kurvan anpassas gemensamt för 
uttorkningskrympning och förseglad krympning för att passa båda fallen. 
Minstakvadratmetoden används genom att låta problemlösaren i Excel få kvadratsumman av 
differenspunkterna att resultera så nära noll som möjligt. 

Resultatet av denna anpassning blir alltså fyra faktorer per betongrecept som ska användas 
både vid förseglat fall och vid uttorkningsfall. 

För att visa hur metoden för framtagningen av anpassningskurvan är gjord kommer 
proceduren redovisas för recept 1 vct=0.38. Proceduren är dock exakt samma för samtliga åtta 
recept. För att se tabeller över mätvärden för alla åtta recept se  

ses de värden som tagits fram i tidigare studier av den laboration på betongbalkarna som 
genomförts på Luleå tekniska universitet (LTU). 

Tabell 4. Framräknad krympning baserat på mätvärden enligt tidigare studie på LTU. Visar recept 1, 
vct=0.38 

  0-dim 1-dim 2-dim 

   1A 1B AVR 2A 2B AVR 3A 3B AVR 
    Lo 500 500   500 500   500 500   
Datum tid dt(d) dL dL  dL dL  dL dL  

11-10-18 9.30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10-19   2 -42 -41 -41.5 -83 -55 -69 -60 -62 -61 
10-20   3 -61 -64 -62.5 -114 -82 -98 -92 -91 -91.5 
10-24   7 -99 -102 -100.5 -162 -134 -148 -157 -156 -156.5 
10-27   10 -111 -114 -112.5 -199 -174 -186.5 -201 -201 -201 
10-31   14 -137 -139 -138 -225 -195 -210 -228 -229 -228.5 
11-07   21 -148 -148 -148 -250 -224 -237 -257 -260 -258.5 
11-21   35 -155 -157 -156 -285 -258 -271.5 -296 -300 -298 
12-19   63 -167 -168 -167.5 -325 -295 -310 -339 -346 -342.5 
12-02-13   119 -177 -182 -179.5 -373 -343 -358 -387 -392 -389.5 
06-04   231 -226 -225 -225.5 -445 -412 -428.5 -449 -457 -453 
10-15   365 -241 -240 -240.5 -467 -439 -453 -469 -475 -472 

 

Eftersom det är självuttorkningens krympning och uttorkningskrympning i en riktning som är 
de studerade fallen i detta projekt är det kolumnerna under 0-dim samt 1-dim som används. 
Krympningen anges i microstrain (*10^-6). 

En anpassning med regressionsanalys genomförs för att lösa ut anpassningskurvan 

= + ( − ) ∗  mot både förseglat fall och uttorkningsfall. 

Resultaten av denna anpassning för alla åtta recept kan ses i 5.1. där både grafernas närhet till 
verkliga värden presenteras samt de slutgiltiga värdena på de fyra eftersökta faktorerna. 
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4.11. Framtagande av krympparametrar för körning i ConTeSt 
De parametrar som behövs för att genomföra krympningsberäkningar i ConTeSt är ultimat 
referenskrympning, ε , den empiriska konstanten som avgör krökningen av 
krympningsutvecklingen, η , och en empirisk parameter som representerar tiden då 
lutningen på krympningen förändras i tid,t . Formeln som används är 

ε = e ∗ ε ,    (ekv. 9) 

där ε  är töjningen som uppstår beroende på krympningen (formeln även förklarad i 3.7.2). 
(Hedlund, 1996) 

t  är bestämt till 24 timmar. 

De tre ovan angivna parametrar ε , η  och t  kommer i fortsättningen benämnas med 
samlingsnamnet krympparametrar. Krympparametrarna ska tas fram på flera olika nivåer i 
den nygjutna betongen. För att få så exakta resultat som möjligt ska många punkter i 
betongskiktet användas. I denna studie har den nygjutna betongen valts att delas upp i fem 
lager. Mittenpunkten i dessa lager är den punkt där krympparameterna tagits fram. Eftersom 
det valda fallet består av 50 mm nygjuten betong betyder detta att varje lager kommer vara 10 
mm tjockt och de punkter som krympparametrarna kommer beräknas är 5 mm, 15 mm, 25 
mm, 35 mm samt 45 mm från underkant nygjuten betong. 

Den temperaturekvivalenta tiden måste användas vid anpassningen till krympparametrar så 
fort temperaturen skiljer sig från 20°C, i detta arbete vid utomhusfallen. I alla inomhusfall är 
temperaturen vald till 20°C vilket betyder att den temperaturekvivalenta tiden är densamma 
som den verkliga tiden. Den temperaturekvivalenta tiden kan fås ut från programvaran 
MOIST-LTU.  

MOIST-LTU används för att beräkna den förångningsbara vattenhalten i betongen. Dessa 
värden exporteras till Excel och de fem utvalda punkternas  tas ut för anpassning. För att ta 
fram den bästa anpassningen antas till att börja med värden på krympparametrarna. ε  
beräknas för de olika tidpunkterna där t  är aktuell tidpunkt angiven som ekvivalent tid.  

Krympningstöjningen beräknas sedan som de framtagna förångningsbara vattenhalterna i 
varje lager i ett antal tidpunkter multiplicerat med den framtagna anpassade funktionen; 

= ∗ ,      (ekv. 10) 

där  är den förångningsbara vattenhalten. 

Anpassningen sker sedan med Excels Problemlösaren som använder sig utav icke-linjär GRG 
som rekommenderas för problem som är jämnt icke-linjära. Genom att ange kvadratsumman 
som målcell och ange att denna ska närma sig ett minimalt värde samtidigt som ,  och 

 är de celler som varieras, så fås den bästa möjliga anpassningen och därmed så bra värden 
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på krympparametrarna som möjligt. För att kontrollera att anpassningen har skett som 
planerat och att den verkligen stämmer har grafer ritats upp för de observerade värdena från 
laboratoriet tillsammans med den krympkurva som uppkommer efter anpassningen av 
krympparametrarna.  

De resulterande krympparametrarna används sedan i beräkningar i ConTeSt. De läggs in i 
programmet genom att manuellt införa dem i de fem lagernas materialparametrar. 

 
Figur 13. Överblick för programvaran del 1. Materialeditor som är ett tillbehör till ConTeSt. 
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Figur 14. Överblick för programvaran del 2. Materialeditor som är ett tillbehör till ConTeSt. 

Eftersom det saknas korrekta övriga materialparametrar, till exempel hållfasthet och e-modul, 
för de använda recepten så används materialparametrar från redan befintliga material i 
ConTeSts databas. Valen baseras på hållfasthetsklass och vattencementtal som liknar aktuella 
recept. Detta kommer dock att skapa en stor felkälla på resultaten då dessa materialparametrar 
inte är korrekta. De materialparametrar som används är tagna från anläggningscement vilket 
är fel då de analyserade betongrecepten består av byggcement. Dock är målet med denna 
studie endast att ta fram en beräkningsmetod och inte att få resultat som är helt korrekta för 
speciella typfall så felet anses som godtagbart. 

4.12. Beräkningar i ConTeSt 
I ConTeSt byggs en modell upp bestående av block och punkter. Eftersom 
krympparametrarna ska insättas i fem punkter i den nygjutna betongen så måste denna infogas 
som fem olika block i modellen. Bredden på modellen är av ingen betydelse för resultaten då 
dessa endast beräknas vertikalt utan väljs till en lämplig bredd på 50 mm. Se den uppställda 
Contestmodellen i Figur 15. 
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Figur 15. Geometri på Contestmodellen med den 50 mm tjocka nypågjutningen uppdelad i dem lager. 

I ConTeSt kan fyllningshastigheten (filling rate) användas för att eventuellt ta denna tid i 
beaktning. I fallen som beräknas i detta projekt är golvgjutningen relativt tunn på endast 50 
mm så ingen fyllnadshastighet kommer beaktas. ConTeSt kan utföra spänningsanalyser som 
en linjär linje (linear line) eller som en plan yta (plane surface). I detta projekt har endast 
linjär linje-analys utförts. Programmet utför sedan en värmeutvecklingsberäkning och 
temperaturen efter tid kan nu redovisas i olika typer av färgkartor och diagram. I detta projekt 
har en färgkarta som visar temperaturutvecklingen mitt i modellen valts att redovisas. Denna 
färgkarta är bra att studera för att se om temperaturutvecklingen ser rimlig ut. Om något är 
konstigt i modellen kan det ofta utläsas i temperaturplotten. 

Sedan utförs beräkningar för den linjära linjen i ConTeSt. Hållfastheten i drag och tryck kan 
nu redovisas, även spänning, töjning och spänning/hållfasthetskvot kan redovisas. Det som är 
intressant för detta arbete är spänningarna som uppstått. Dessa redovisas i 
spänning/hållfasthetskvotsdiagram som färgkartor över tiden.   
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5 RESULTAT 

5.1. Resultat av anpassningskurvor för respektive betongrecept 
Kurvorna som anpassats mot de observerade värdena från laboratoriet har rättats efter en 
gemensam kurva för försluten betong och uttorkning då betongen kan torka fritt utåt. Hur 
resultaten har tagits fram redovisas i Metoden avsnitt 3.1 ounkt 3 i listan samt Nedan visas ett 
exempel på resultat av ett recept (recept 1 vct=0.38), övriga recept och vct-tal redovisas i 
Bilaga A. Resultaten består anpassningarna redovisat som grafer samt  konstanter redovisat i 
tabellform. Formeln som konstanterna ska användas i är 

= + ( − ) ∗ ∗ ∗ ∆ .   (ekv. 11) 

5.1.1. Recept 1 vct=0.38 

Figur 16, Figur 17 och Tabell 5 redovisar resultat av anpassningskurva och faktorer för recept 
1, vct=0.38. 2AD, 2BD, 1AS OCH 1BS är de värden som uppmätts i laboratiorier. De som 
avslutas med D representerar två prov för uttorkningsfall medan de med avslut S representerar 
två prov för förseglade fall. Eps_calc är den bästa anpassade kurva som kunde tas fram och 
som grundar sig i de parametrar angivna i tabell 5.  

 
Figur 16. Anpassningskurva för uttorkningsfall till recept 1, vct=0.38 
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Figur 17. Anpassningskurva för förseglat fall till recept 1, vct=0.38 

Tabell 5. Resulterande konstanter för recept 1, vct=0.38 

[ ]	 [ ]	 [ ]	 	

1000 4190 2.2376 0.3479 

 

5.1.2. Kommentar till anpassningskurvorna 

Precisionen på anpassningskurvorna till de uppmätta värdena i laboratorium är inte exakta. 
Excels problemlösare kunde inte lösa problemet då fyra variabler ändrades samtidigt utan en 
manuell inställning på en utav variablerna var nödvändig. Dock kan anpassningskurvorna 
anses vara goda då de i stor omfattning följer de uppmätta laboratorievärdena och därför kan 
användas till sitt syfte. Det är en viss variation mellan recepten och de olika vct-talen när det 
gäller hur bra anpassningskurva som lyckats fås fram. Fortsatt diskussion kring detta kan ses i 
avsnitt 6. 

  

-500
-450
-400
-350
-300
-250
-200
-150
-100

-50
0

1 10 100 1000

SH
[1

0-6
]

t20 [d]

1AS

1BS

eps_calc_seal



 
Resultat 

 

31 

 

5.2. Resulterande krympparametrar för uttorkningsfall  
Resulterande krympparametrar för de olika recepten som studeras i uttorkningsfall presenteras 
nedan. Hur dessa resultat fåtts fram är beskrivet i Metoden, dels under avsnitt 3.1 punkt 7 i 
listan och dels i avsnitt 3.11. Hur väl anpassningen stämmer mot verkligheten kan jämföras i 
grafer i Bilaga D. Endast resultattabeller för recept 1 i vardera vct-tal redovisas här. Övriga 
resultat kan ses i Bilaga B. 

5.2.1. Recept 1 vct=0.38 

Resultat av krympparametrarna för uttorkningsfallet recept 1 vct-tal 0,38 ses i Tabell 6. 
Resultatet för recept 1 vct-tal 0,55 ses i Bilaga B.  

Tabell 6. Resulterande krympparametrar i de fem skikten för recept 1 vct=0.38 i uttorkningsfallet. 
 

 [ ]  [h]  [-] [h] 

0.005 -1500 28683 0.1842 24 

0.015 -1500 29853 0.1842 24 

0.025 -1500 22442 0.1923 24 

0.035 -1500 12914 0.2031 24 

0.045 -1500 6368 0.1819 24 

 

5.3. Resulterande krympparametrar för förseglade fall inomhus 
Resulterande krympparametrar för de olika recepten som studeras i förseglade fall, det vill 
säga då betongen varit täckt av en ogenomtränglig plast i ett år efter gjutning, presenteras 
nedan. Hur väl anpassningen stämmer mot verkligheten kan jämföras i grafer i Bilaga D. 

Endast två recept har beräknats för förseglat fall inomhus; recept 4 med både vct=0.38 samt 
vct=0.55. 

5.3.1. Recept 4 vct=0.38 

Resultat för recept 4 med vct-tal 0.38  under det förseglade fallet inomhus kan ses i Tabell 7.  

Tabell 7. Resulterande krympparametrar i de fem skikten för recept 4 vct=0.38 i förseglat fall. 
 

 [ ]  [h]  [-] [h] 

0.005 -450 1351 0.2801 24 

0.015 -400 1095 0.2846 24 
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0.025 -350 766 0.3012 24 

0.035 -300 472 0.3384 24 

0.045 -300 488 0.3309 24 

 

5.3.2. Recept 4 vct=0.55 

Resulterande krympparametrar för recept 4 vct-tal 0,55 redovisas i Tabell 8. 

Tabell 8. Resulterande krympparametrar i de fem skikten för recept 4 vct=0.55 i förseglat fall. 
 

 [ ]  [h]  [-] [h] 

0.005 -700 87993 0.1883 24 

0.015 -700 107398 0.1845 24 

0.025 -700 128326 0.1806 24 

0.035 -700 145136 0.1778 24 

0.045 -700 154068 0.1765 24 

 

 

5.4.  Resulterande krympparametrar för uttorkningsfall utomhus 
Endast två recept har beräknats för utomhusfall; recept 2 med både vct=0.38 samt vct=0.55. 
De har beräknats i uttorkningstillstånd. 

5.4.1. Recept 2 vct=0.38 

Resultat kan ses i Tabell 9. 

Tabell 9. Resulterande krympparametrar i de fem skikten för recept 2 vct=0.38 i uttorkningsfall 
utomhus. 

 
 [ ]  [h]  [-] [h] 

0.005 -650 2665 0.1933 24 
0.015 -600 1737 0.2058 24 
0.025 -550 1078 0.2209 24 
0.035 -450 381 0.2608 24 
0.045 -550 750 0.1827 24 
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5.4.2. Recept 2 vct=0.55 

Resultatet för recept 2 med vct-tal 0,55 redovisas i Tabell 10. 

Tabell 10. Resulterande krympparametrar i de fem skikten för recept 2 vct=0.55 i uttorkningsfall 
utomhus. 

 
 [ ]  [h]  [-] [h] 

0.005 -700 3468 0.2502 24 
0.015 -600 1787 0.2802 24 
0.025 -450 555 0.3628 24 
0.035 -350 184 0.5064 24 
0.045 -340 59 0.4937 24 

 

5.5. Kommentar till resulterande krympparametrar 
De resulterande krympparametrarna som kommit fram för uttorkningsfall utomhus och 
inomhus samt för förseglat fall inomhus är rimliga efter förutsättningarna. På grund av 
faktumet att inte rätt mekaniska egenskaper finns tillgängliga för de recept som testats i 
laboratorium så är de inte tillförligtliga. En vidare analys av resulterande krympparametrar 
finns i kapitel 5 Analys. Se även graferna i Bilaga D där en jämförelse finns mellan hur väl 
anpassningen stämmer mot verkligheten. 

 

5.6. Resultat av ConTeSt-körningar för uttorkningsfall inomhus 
5.6.1. Recept 1 vct=0.38 

I Figur 18 kan temperaturutvecklingen ses. Denna används mest för kontroll av att körningen i 
ConTeSt har gått igenom och att temperaturförloppet ser rimligt ut. I detta fall blir den 
maximala temperaturen ca 27°C och inträffar efter ca 20 timmar.  
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Figur 18. Temperaturgraf som visar temperaturen mitt i snittet över tiden i timmar. Visar recept 1, 
vct=0.38. 

I Figur 19 och Figur 20 kan stress/strength ratio ses, alltså förhållandet mellan spänning och 
hållfasthet. Om denna kvot överstiger 1.00 går betongen till brott och sprickor bildas. Figur 19 
visar hela tidsförloppet och det syns tydligt att spänningarna inte hinner avta på den 
beräknade tiden som är ett år. Det intressanta är därför det inzoomade område som redovisas i 
Figur 20 för att det ska gå att se tydligar efter hur lång tid den maximala spänningen uppstår. 

 
Figur 19. Spänning/hållfasthetskvot för recept 1 vct=0.38. 
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Figur 20. Första 400 timmarna av spänning/hållfasthetskvot för recept 1 vct=0.38. 

Som kan ses i Figur 20 uppkommer nog höga spänningar för att betongen ska gå till brott 
redan vid ungefär 200 timmar. Spänning/hållfasthetskvoten uppnår 1. Eftersom 
spännings/töjningskurvan för betong planar ut efter att den uppkommit till 1 så kan 
programmet inte visa hur mycket över brottgränsen spänningarna stiger. För att få en bild av 
hur långt krympningsspänningarna skulle kunna stiga har hållfastheten i betongen medvetet 
ställts in till tio gånger den verkliga i ConTeSt och beräkningarna har körts igen. Resultatet av 
denna körning ses i Figur 21. Resultatet blir att spänning/hållfasthetkvoten blir 0.217 som 
mest vilket torde motsvara 2.17. Detta är alltså rejält långt över 1.00. I figuren ses även nu att 
spänningarna bara fortsätter stiga med tiden och visar inga tendenser på att sjunka under det år 
som går. 

 
Figur 21. Spänning/hållfasthetskvot för recept 1 vct=0.38 med tio gånger ökad hållfasthet. 
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Alla åtta recept kommer nedan redovisas på samma sätt med samma grafer. 

5.6.2. Recept 1 vct=0.55 

Temperaturutvecklingen i betongen kan ses i Figur 22. Den maximala temperaturen är 
25.5°C. Figur 23 och Figur 24 visar spänning/hållfasthetskvoten över tiden ett år respektive 
400 timmar. Den högsta kvot som uppstår är 9.7 vilket är betydligt mycket större än 1.00 och 
betyder att betongen går till brott och sprickor uppstår. Figuren ser konstig ut och 
spänningsutvecklingen är ej rimlig. Eftersom spänningen överstiger brottgränsen rejält så 
klarar programmet inte av att utföra fortsatta korrekta beräkningar. Därför är detta värde inte 
att lite på utan indikerar bara att brottgränsen kommer överstigas. Figur 25 visar 
spänning/hållfasthetskvoten då hållfastheten ökats med tio gånger. Resultatet blir nu att den 
maximala kvoten är 0.34, vilket motsvarar en verklig kvot på 3.4. Den maximala spänningen 
kommer troligtvis att bli ännu högre då det enligt färgplotten forsätter att öka ända till slutet 
av grafen. 

 
Figur 22. Temperaturgraf som visar temperaturen mitt i snittet över tiden i timmar. Visar recept 1, 
vct=0.55. 
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Figur 23. Spänning/hållfasthetskvot för recept 1 vct=0.55. 

 
Figur 24. Tidsaxeln visar spänning/hållfasthet mellan 600 och 640 timmar för recept 1 vct=0.55.Detta 
är intervallet som har högsta värdet.  
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Figur 25. Spänning/hållfasthetskvot för recept 1 vct=0.55 med tio gånger ökad hållfasthet. 

5.6.3. Recept 2 vct=0.38 

Temperaturutvecklingen i betongen kan ses i Figur 26. Den maximala temperaturen är 
26.6°C. Figur 27 och Figur 28 visar spänning/hållfasthetskvoten över tiden ett år respektive 
1000 timmar. Den högsta kvot som uppstår är 1.02 vilket är över 1.00 och betyder att 
betongen går till brott och spricker. Figur 29 visar spänning/hållfasthetskvoten då 
hållfastheten ökats med tio gånger. Resultatet blir att kvoten är 0.177 vilket med verklig 
hållfasthet skulle motsvara 1.77. 

 
Figur 26. Temperaturgraf som visar temperaturen mitt i snittet över tiden i timmar. Visar recept 2, 
vct=0.38. 
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Figur 27. Spänning/hållfasthetskvot för recept 2, vct=0.38. 

 
Figur 28. Första 1000 timmarna av spänning/hållfasthetskvot för recept 2, vct=0.38. 
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Figur 29. Spänning/hållfasthetskvot för recept 2, vct=0.38 med tio gånger ökad hållfasthet. 

5.6.4. Recept 2 vct=0.55 

Temperaturutvecklingen i betongen kan ses i Figur 30. Den maximala temperaturen är 
25.7°C. Figur 31 och Figur 32 visar spänning/hållfasthetskvoten över tiden ett år respektive 
1500 timmar. Den högsta kvot som uppstår är 1.07 vilket är högre än 1.00 och betyder att 
betongen går till brott och sprickor uppstår. Figur 33 visar spänning/hållfasthetskvoten då 
hållfastheten ökats med tio gånger. Resultatet blir att den maximala kvoten är 0.316 vilket 
motsvarar en verklig kvot på 3.16. 

 
Figur 30. Temperaturgraf som visar temperaturen mitt i snittet över tiden i timmar. Visar recept 2, 
vct=0.55. 
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Figur 31. Spänning/hållfasthetskvot för recept 2, vct=0.55. 

 
Figur 32. Första 1500 timmarna av spänning/hållfasthetskvot för recept 2, vct=0.55. 
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Figur 33. Spänning/hållfasthetskvot för recept 2, vct=0.55 med tio gånger ökad hållfasthet. 

5.6.5. Recept 3 vct=0.38 

Temperaturutvecklingen i betongen kan ses i Figur 34. Den maximala temperaturen är 27°C. 
Figur 35 och Figur 36 visar spänning/hållfasthetskvoten över tiden ett år respektive 2000 
timmar. Den högsta kvot som uppstår är 1.05 vilket är över 1.00 och betyder att betongen går 
till brott och spricker. Figur 37 visar spänning/hållfasthetskvoten då hållfastheten ökats med 
tio gånger. Resultatet blir att kvoten är 0.266 vilket med verklig hållfasthet skulle motsvara 
2.66. 

 
Figur 34. Temperaturgraf som visar temperaturen mitt i snittet över tiden i timmar. Visar recept 3, 
vct=0.38. 
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Figur 35. Spänning/hållfasthetskvot för recept 3, vct=0.38 

 
Figur 36. Första 2000 timmarna av spänning/hållfasthetskvot för recept 3, vct=0.38. 



Utveckling av metod för studier av sprickrisker i betong 
Effekter av krympning och temperaturrörelser 

44 

 

 
Figur 37. Spänning/hållfasthetskvot för recept 3, vct=0.38 med tio gånger ökad hållfasthet. 

5.6.6. Recept 3 vct=0.55 

Temperaturutvecklingen i betongen kan ses i Figur 38. Den maximala temperaturen är 
25.7°C. Figur 39 och Figur 40 visar spänning/hållfasthetskvoten över tiden ett år respektive 
900 timmar. Den högsta kvot som uppstår är 1.07 vilket är mer än 1.00 och betyder att 
betongen går till brott och sprickor uppstår. Figur 41 visar spänning/hållfasthetskvoten då 
hållfastheten ökats med tio gånger. Resultatet blir att den maximala kvoten är 0.313 vilket 
motsvarar en verklig kvot på 3.13. 

 
Figur 38. Temperaturgraf som visar temperaturen mitt i snittet över tiden i timmar. Visar recept 3, 
vct=0.55. 
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Figur 39. Spänning/hållfasthetskvot för recept 3, vct=0.55 

 
Figur 40. Första 900 timmarna av spänning/hållfasthetskvot för recept 3, vct=0.55. 
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Figur 41. Spänning/hållfasthetskvot för recept 3, vct=0.55 med tio gånger ökad hållfasthet.  

5.6.7. Recept 4 vct=0.38 

Temperaturutvecklingen i betongen kan ses i Figur 42. Den maximala temperaturen är 27°C. 
Figur 43och Figur 44 visar spänning/hållfasthetskvoten över tiden ett år respektive 1200 
timmar. Den högsta kvot som uppstår är 1.02 vilket är över 1.00 och betyder att betongen går 
till brott och spricker. Figur 45 visar spänning/hållfasthetskvoten då hållfastheten ökats med 
tio gånger. Resultatet blir att kvoten är 0.163 vilket med verklig hållfasthet skulle motsvara 
1.63. 

 
Figur 42. Temperaturgraf som visar temperaturen mitt i snittet över tiden i timmar. Visar recept 4, 
vct=0.38. 
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Figur 43. Spänning/hållfasthetskvot för recept 4, vct=0.38 

 
Figur 44. Första 1200 timmarna av spänning/hållfasthetskvot för recept 4, vct=0.38. 
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Figur 45. Spänning/hållfasthetskvot för recept 4, vct=0.38 med tio gånger ökad hållfasthet.  

5.6.8. Recept 4 vct=0.55 

Temperaturutvecklingen i betongen kan ses i Figur 46. Den maximala temperaturen är 
25.5°C. Figur 47 visar spänning/hållfasthetskvoten över tiden ett år. Den högsta kvot som 
uppstår är 1.53 vilket är mer än 1.00 och betyder att betongen går till brott och sprickor 
uppstår. Figuren ser konstig ut och spänningsutvecklingen är ej rimlig. Eftersom spänningen 
överstiger brottgränsen rejält så klarar programmet inte av att utföra fortsatta korrekta 
beräkningar. Därför är detta värde inte att lite på utan indikerar bara att brottgränsen kommer 
överstigas. Figur 48 visar spänning/hållfasthetskvoten då hållfastheten ökats med tio gånger. 
Resultatet blir att den maximala kvoten är 0.316 vilket motsvarar en verklig kvot på 3.16. 

 
Figur 46. Temperaturgraf som visar temperaturen mitt i snittet över tiden i timmar. Visar recept 4, 
vct=0.55. 
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Figur 47. Spänning/hållfasthetskvot för recept 4, vct=0.55 

 
Figur 48. Spänning/hållfasthetskvot för recept 4, vct=0.55 med tio gånger ökad hållfasthet.  

5.7. Resultat av ConTeSt-körningar för förseglade fall inomhus 
Endast två recept har beräknats för förseglat fall recept 4 med både vct=0.38 samt vct=0.55. 
Nedan följer resultaten av dessa beräkningar i programmet ConTeSt. 

5.7.1. Recept 4 vct=0.38 

Temperaturutvecklingen i betongen kan ses i Figur 49. Den maximala temperaturen är 27°C. 
Figur 50 och Figur 51 visar spänning/hållfasthetskvoten över tiden ett år respektive 2000 
timmar. Den högsta kvot som uppstår är 0.994 vilket är under 1.00 och betyder att betongen 
inte går till brott och inga sprickor uppstår. Dock är denna kvot extremt nära 1.00 och ingen 
säkerhetsmarginal finns. Det finns många felkällor i beräkningen (bland annat är de 
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mekaniska egenskaperna felaktiga, se även diskussion för ytterligare information om 
felkällor) och därför kan en kvot på 0.994 ej anses som säker. Figur 52 visar 
spänning/hållfasthetskvoten då hållfastheten ökats med tio gånger. Resultatet blir att kvoten är 
0.0977 vilket inte är exakt 10 gånger mindre utan ytterligare lite lägre. 

 
Figur 49. Temperaturgraf som visar temperaturen mitt i snittet över tiden i timmar. Visar recept 4, 
vct=0.38. Beräknat för förseglat fall. 

 
Figur 50. Spänning/hållfasthetskvot för recept 4, vct=0.38. Beräknat för förseglat fall. 
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Figur 51. Första 2000 timmarna av spänning/hållfasthetskvot för recept 4, vct=0.38. Beräknat för 
förseglat fall. 

 
Figur 52. Spänning/hållfasthetskvot för recept 4, vct=0.38 med tio gånger ökad hållfasthet. Beräknat 
för förseglat fall. 

5.7.2. Recept 4 vct=0.55 

Temperaturutvecklingen i betongen kan ses i Figur 53. Den maximala temperaturen är 
25.5°C. Figur 54 och Figur 55 visar spänning/hållfasthetskvoten över tiden ett år respektive 
5500 timmar. Den högsta kvot som uppstår är 0.996 vilket är just mindre än 1.00 och betyder 
att betongen är precis på gränsen till brott och risken finns att sprickor uppstår. Figur 56 visar 
spänning/hållfasthetskvoten då hållfastheten ökats med tio gånger. Resultatet blir att den 
maximala kvoten är 0.0963 vilket motsvarar en verklig kvot på 0.963.  
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Figur 53. Temperaturgraf som visar temperaturen mitt i snittet över tiden i timmar. Visar recept 4, 
vct=0.55. Beräknat för förseglat fall. 

 
Figur 54. Spänning/hållfasthetskvot för recept 4, vct=0.55. Beräknat för förseglat fall. 
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Figur 55. Första 5500 timmarna av spänning/hållfasthetskvot för recept 4, vct=0.55. Beräknat för 
förseglat fall. 

 
Figur 56. Spänning/hållfasthetskvot för recept 4, vct=0.55 med tio gånger ökad hållfasthet. Beräknat 
för förseglat fall. 

5.8. Resultat av ConTeSt-körningar för uttorkningsfall utomhus 
Endast två olika betongrecept har valts att studeras för utomhusfallet. Kontrollen att många 
olika betongrecept går att använda vid denna typ av analys är redan fastslaget vid 
inomhusfallet. Beräkningen för utomhusfallet är till för att ytterligare kontrollera 
användbarheten av denna metod. Två recept har studerats och de är recept 2 med både 
vct=0.38 och vct=0.55 och de studeras i uttorkningsfall. 
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5.8.1. Recept 2 vct=0.38 

Temperaturutvecklingen i betongen kan ses i Figur 57. Den maximala temperaturen är 
26.6°C. Figur 58 Figur 59visar spänning/hållfasthetskvoten över tiden ett år. Den högsta kvot 
som uppstår är 0.995 vilket är just mindre än 1.00 och betyder att betongen är precis på 
gränsen till brott och risken finns att sprickor uppstår. När hållfastheten ökas med tio gånger 
blir resultatet att den maximala spänning/hållfasthetskvoten är 1.02 vilket är över 1.00 och 
betongen kommer spricka. 

 
Figur 57. Temperaturgraf som visar temperaturen mitt i snittet över tiden i timmar. Visar recept 2, 
vct=0.38. Beräknat för uttorkningsfall utomhus. 

 
Figur 58. Spänning/hållfasthetskvot för recept 2, vct=0.38. Beräknat för uttorkningsfall utomhus. 
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5.8.2. Recept 2 vct=0.55 

Temperaturutvecklingen i betongen kan ses i Figur 59. Den maximala temperaturen är 
25.7°C. Figur 60 visar spänning/hållfasthetskvoten över tiden ett år. Den högsta kvot som 
uppstår är 1.05 vilket är just över 1.00 och betyder att betongen är precis på gränsen till brott 
och risken finns att sprickor uppstår. När hållfastheten ökats med tio gånger blir resultatet av 
spänning/hållfasthetskvoten 0.212 vilket motsvarar en verklig kvot på 2.12 vilket är över 1.00 
och betongen kommer spricka. 

 
Figur 59. Temperaturgraf som visar temperaturen mitt i snittet över tiden i timmar. Visar recept 2, 
vct=0.55. Beräknat för uttorkningsfall utomhus. 

 
Figur 60. Spänning/hållfasthetskvot för recept 2, vct=0.55. Beräknat för uttorkningsfall utomhus. 
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6 ANALYS  

6.1. Allmän analys av metoden 
Alla beräkningar som har utförts har fungerat och resultat har framkommit. Metoden som 
tagits fram är alltså en fungerande metod för avgörande av sprickrisker i betonggolv. 
Riktigheten i resultaten är inte exakt vilket till stor del beror på de ej matchande 
materialparametrarna i BI Dry, ConTeSt och laboratorievärden, mer om detta analyseras 
nedan i 6.5. Det viktiga momentet i metoden är anpassningen mot krympkurvorna och därmed 
framtagningen av krympparametrarna.   

På grund av faktumet att inte rätt mekaniska egenskaper finns tillgängliga för de recept som 
testats i laboratorium så är som sagt inte slutresultaten korrekta. Tyvärr blev resultaten att alla 
recept går till brott vid uttorkning. När krympningen överstiger brottgränsen så följer 
beräkningen spännings/töjningskurvan längs den då raka linjen, se Figur 61 röd linje efter 
brottpunkt. Resultatet som programmet ger ut är dock bara en siffra. Detta innebär att så fort 
brottgränsen överskridits klarar ConTeSt inte av att berätta hur mycket den överstigits med. 
Det är på grund av detta som hållfastheten ökats med tio gånger, för att få en indikation på hur 
mycket större spänningen är, då kan ConTeSt beräkna kvoten längs fortsättningen på den 
första lutningen, se orange kurva Figur 1Figur 61. De absoluta värdena som då fås ut kan ändå 
inte litas på helt, men ger en bättre ungefärlig bild.  

 
Figur 61. Spänning/hållfasthetskvot på vertikal axel och töjningskvot på horisontell axel. Röd linje 
visar betongens modellerade beteende i ConTeSt. Då  = 1.0 kommer beräkningarna fortsätta längs 
denna linje och bli felvisande. Blå linje visar punkten längs linjen där brott sker. Orange linje visar 
början på hur ConTeSt modellerar beteendet då hållfasthetsgränsen höjts. Kurvan fortsätter då i 
samma räta linje som den första lutningen. 

Att programmet inte kan ge en exakt bild direkt över hur mycket brottgränsen överskridits kan 
dock inte ses som ett stort problem. Det påverkar inte metoden i sig. Vid projektering och 
dimensionering av ett betonggolv är det enda som har betydelse att gränsen inte uppnås. 
Troligare är att en spänning/hållfasthetskvot på ungefär 0.7 kommer att siktas på för att vara 
på säker sida definitivt. 
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6.2. Sammanställning ConTeSt-resultat 
En sammanställning av spänning/hållfasthetskvoten, högsta uppnådda temperatur och 
ungefärlig tidpunkt då maxspänning uppnås redovisas för alla fall i Tabell 11. Det ska 
förtydligas att tidpunkten då maximala spänningen uppnås endast är utläst ur de grafiska 
färgkartorna och ej är en exakt analys. Detta har gjorts för att få en lätt hänvisning till hur 
krympspänningsförloppet skiljer sig mellan de olika recepten och fallen. Ingen precision 
behövs dock då ingen djupanalys ska göras i ett tidsperspektiv. 

Tabell 11. Sammanställning av resultat från ConTeSt-beräkningar för alla fall och recept. 

Betongrecept Spricker? Högsta 
spänning/hållfasthetskvot 

Ungefärlig tid till 
maxspänning (timmar) 

Maximal 
temperatur 

(°C) Inomhusmiljö 
Uttorkningskrympning 
Recept 1 vct=0.38 Ja 2.17 200 27 
Recept 1 vct=0.55 Ja 3.4 7000 25.5 
Recept 2 vct=0.38 Ja 1.77 200 26.6 
Recept 2 vct=0.55 Ja 3.16 500 25.7 
Recept 3 vct=0.38 Ja 2.66 250 27 
Recept 3 vct=0.55 Ja 3.13 350 25.7 
Recept 4 vct=0.38 Ja 1.63 300 27 
Recept 4 vct=0.55 

 
3.16 7000 25.5 

Förseglad krympning 
    

Recept 4 vct=0.38 På 
gränsen 

0.994 1500 27 

Recept 4 vct=0.55 På 
gränsen 

0.996 7000 25.5 

Utomhusmiljö 
    

Uttorkningskrympning 
    

Recept 2 vct=0.38 På 
gränsen 

0.995 1000 26.6 

Recept 2 vct=0.55 Ja 2.12 800 25.7 
 

6.3. Jämförelse mellan olika betongrecept i uttorkningsfallet inomhus 
Vid granskning av de åtta översta resultaten i Tabell 11 kan en tydlig trend ses att alla recept 
kommer gå till brott och betonggolven spricka då de utsätts för uttorkning åt ett håll inomhus. 
Detta gäller för både de recept som har vattencementtal 0.38 och 0.55. Skillnaden mellan de 
två kategorierna är dock ganska stor. Recepten som har ett högre vattencementtal kommer få 
en högre spänning/hållfasthetskvot än de recept som har det lägre vattencementtalet.  

Recepten med vattencementtalet 0.38 gick alla till brott i uttorkningsfallet inomhus. 
Spänning/hållfasthetskvoten varierar mellan 1.63 och 2.66. Alla passerar alltså gränsen på 
1.00 med stor marginal och skillnaderna mellan de fyra receptens resultat är mycket stor. 
Detta innebär att övriga faktorer som skiljer recepten åt (utöver vattencementtalet) också har 
en stor inverkan. Det finns flera saker som kan vara den skiljande faktorn i dessa recept, bland 
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annat vilka tillsatsmedel som använts. Hur stor roll vattenmängden eller grusmängden spelar 
för resultatet är svårt att avgöra.  

Det recept som fick lägst spänningar av de med lågt vattencementtal var recept 4 som hade 
krympreducerare tillsatt. Denna fick en spänning/hållfasthetskvot på 1.63. Detta är en bra 
indikation på att krympreduceraren fungerar. Receptet som fick uteslutande högst kvot på 
2.66 var recept 3 som bestod av självkompakterande betong och hade tullsatsmedlen flyt sika 
56 och sika stabilizer 4R. 

De fyra recept som hade ett gemensamt vattencementtal på 0.55 fick 
spänning/hållfasthetskvoter mellan 3.13-3.4. Precis som för de recept med lägre 
vattencementtal är dessa kvoter mycket höga och kommer definitivt att spricka. De maximala 
temperaturerna är väldigt lika, mellan 25.5-25.7°C. Dessa fyra recept har mindre utslag (3.13-
3.4) på de skillnader som finns emellan dem, till skillnad från recepten med lägre 
vattencementtal (1.63-2.66).  

6.4. Jämförelse mellan förseglade- och uttorkningsfall inomhus 
Endast två olika recept har studerats för förseglade fall. Detta var recept 4 med de två olika 
vattencementtalen. Därför kommer jämförelsen göras med recept 4 med de två olika 
vattencementtalen för uttorkningsfallet. För receptet med vct=0.38 är skillnaden i 
spänning/hållfasthetskvot mycket stor mellan förseglat- och uttorkningsfall. För det 
förseglade fallet blev kvoten 0.994 vilket är på gränsen till brott medan det för 
uttorkningsfallet var 1.63. Skillnaden däremellan får anses vara mycket stor. Detta är 
förväntat och ej förvånande då krympningen vid förseglat fall endast består av den autogena 
krympningen och ingen uttorkningskrympning är möjlig. Eventuellt kan viss uttorkning ske 
nedåt genom den mogna betongen men denna är liten i sammanhanget. 

Temperaturens högsta värde är samma, 27°C, för förseglat och uttorkningsfallen för recept 4, 
vct=0.38. 

För receptet med vct=0.55 var skillnaden också mycket stor när det gäller 
spänning/hållfasthetskvoten. Den var i det förseglade fallet 0.996 och i uttorkningsfallet 3.16. 
Att det är en stor skillnad mellan dessa är också att förvänta då det är självklart att 
krympningen förminskas då ingen uttorkning är möjlig.  

Se Figur 62 och Figur 63 för att se skillnaden mellan uttorkningskrympningen och den 
autogena krympningen från de uppmätta värdena i laboratorium. Det är alltså rimligt att den 
förseglade krympningen är mindre även vid beräkning i ConTeSt.  
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Figur 62. Storleksskillnaden på förseglat fall (autogena krympningen) och uttorkningsfallet (autogen 
+ uttorkningskrympning) för recept 4, vct=0.38. 

 

 

Figur 63. Storleksskillnaden på förseglat fall (autogena krympningen) och uttorkningsfallet (autogen 
+ uttorkningskrympning) för recept 4, vct=0.55. 

Skillnaden mellan de två receptens krympningskurvor kan ses i en jämförelse mellan de två 
figurerna ovan. Den totala krympningen vid uttorkning är ungefär densamma, åtminstone i 
samma storleksklass. Däremot är den autogena krympningen vid förseglat fall väldigt 
varierande för de två recepten.  
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Fenomenet att den totala krympningen är likartad medan den autogena krympningens storlek 
skiljer mycket för två olika vattencementtal är redan konstaterad. I Betonghandbok – 
Högpresterande betong – Material och utförande (2000), utgiven av Svensk Byggtjänst har 
Jan-Erik Jonasson skrivit om detta samband. Från de resultat som redovisas i denna rapport 
blir detta tydligt. Samma slutsatser kan dras från alla fyra receptkombinationer men endast 
ovanstående diagram redovisas. 

6.5. Resultatens riktighet 
För att resultaten av beräkningarna ska bli lyckade och så riktiga och exakta som möjligt så är 
det av stor betydelse att de materialmodeller som används, alltså de mekaniska egenskaperna 
för aktuellt betongrecept, är korrekta. De åtta betongrecept som använts i detta arbete har ej 
haft de riktiga materialmodellerna och därför är resultatens riktighet inte god. En 
materialmodell används i försöken i laboratoriet. Vid beräkning med BI Dry används sedan en 
annan materialmodell som dock försökts anpassas så bra som möjligt efter 
laboratoriemodellen. Materialmodellen som sedan används i ConTeSt är en tredje som skilja 
sig ganska mycket från de som användes i laboratoriet. De materialmodeller som valts att 
användas är baserade på att stämma så gott som möjligt med aktuell hållfasthetsklass samt 
vattencementtalet, men det finns mycket annat som spelar in. Dessa faktorer påverkar 
troligtvis resultatet i hög utsträckning. 

De materialmodeller som använts i ConTeSt är baserade på anläggningscement och inte på 
byggcement som de aktuella recepten egentligen bygger på. Anläggningscement har oftast 
någon särskild egenskap såsom kortare eller längre härdningstid. Detta påverkar resultaten av 
sprickrisken till mindre pålitliga. 

Den krympningsmodell som tas fram från laboratorieobserverade värden genom anpassning 
av en exponentialfunktion kommer aldrig kunna stämma överens med verkligheten helt 
fullständigt. Den modell som tagits fram i detta arbete kan dock anses vara väldigt nära, vilket 
kan bedömas på de grafer som redovisades i 5.1. Dock finns det en viss felmarginal vilket gör 
att resultaten inte är hundraprocentigt riktiga.  

På grund av de felaktigheter som kan förekomma i modellen bör en säkerhetsfaktor användas 
och ingen projektering där utnyttjandegraden uppgår till nära inpå 1.00 bör utföras. Detta är 
dock inget som kan förväntas av en metod för beräkning av verkligheten då detta är fallet i 
alla delar av konstruktioner. Felkällor finns alltid och det är också därför det finns normer 
som ska följas för de flesta viktiga konstruktionsdelarna. Krympsprickor i betong är inget 
problem ur hållfasthetssynpunkt och därför kanske inte en lika hög säkerhetsfaktor behöver 
beaktas, men i åtanken måste alltid finnas med att felkällor finns och att metoden endast är en 
modellering av verkligheten och inte verkligheten själv. 
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7 DISKUSSION 

Det är möjligt att genomföra sprickanalyser för krympning med hjälp av att anpassa 
laboratorieobserverad krympning till en exponentialfunktion med fyra föränderliga variabler. 
Den exponentialfunktion som tagits fram kan anses mycket väl anpassad till verkligheten. Det 
är dock viktigt att poängtera att denna anpassning endast har tagit hänsyn till en tidsaspekt på 
ett år, 8760 timmar. I alla nu beräknade fall fortsätter spänningen att stiga hela vägen till 8760 
timmar och skulle troligtvis fortsätta öka om en längre analys gjordes. För att göra detta 
möjligt måste längre mätperioder än ett år göras i laboratorium. 

I detta arbete valdes betongrecept som det fanns färdigmätta krympningsvärden på från 
laboratorieförsök. Det var totalt åtta recept med vct=0.38 eller vct=0.55. Tyvärr fanns inte 
tillgängligt alla materialparametrar som krävs för att en korrekt analys i ConTeSt av dessa 
värden ska vara möjlig. De mekaniska materialparametrar som användes var data från andra 
betongrecept som redan fanns i ConTeSts databas och detta har bidragit till att resultaten från 
beräkningarna ej går att använda. Syftet med denna rapport är dock tydligt att det är en metod 
som ska tas fram och testas i ett antal fall för att se om resultat går att uppnå, inte resultaten i 
sig.  

Alla recept som testades gick till brott och sprickor uppstod. Om detta hade inträffat även om 
de rätta mekaniska egenskaperna hade kunnat tillgås går inte att avgöra. Det hade, för 
beprövning av metodens skull, varit bra att testa något fall där betongen inte gick till brott 
men detta är svårt att se i början då projektet startade. 

Alla vct=0.38 går till brott och så även alla recept med vct=0.55. De fyra recept med högre vct 
fick dock en högre utnyttjandegrad vilket är rimligt. Detta bekräftas i Hansson och 
Lindströms (2008) arbete där det konstateras att slutkrympningen minskar med sjunkande vct 
och att ett alltför högt vct inte är optimalt då det ökar uttorkningskrympningen. 

Vid förseglade fall blir spänningen lägre än vid uttorkningsfallen. Detta är rimligt och beror 
på att vid snabb uttorkning ökar krympningen. Laborationsresultaten visar detta tydligt, se 
Figur 64. 

 
Figur 64. Laborationsresultat för krympning i förseglat fall respektive uttorkningsfall. 
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Programvaran MOIST-LTU kommer inom en snar framtid kunna beräkna den 
temperaturekvivalenta tiden för betongen. Detta är ett måste för att få korrekta resultat vid 
förhållanden som skiljer sig från 20°C. På grund av detta finns ännu inga beräkningar för 
utomhusfall inlagda. Tanken är att dessa resultat kommer komplettera detta arbete och 
rapporten före publicering. Det är viktigt att testa metoden mot fallet utomhus med mer vind 
och andra temperaturer för att veta att den är tillämpbar i flera olika lägen. 

Precisionen på anpassningskurvorna till de uppmätta värdena i laboratorium är inte exakta. 
Excels problemlösare kunde inte lösa problemet då fyra variabler ändrades samtidigt utan en 
manuell inställning på en utav variablerna var nödvändig. Detsamma gällde för framtagningen 
av anpassade krympparametrar från MOIST-LTU-resultaten. Att manuellt ta fram det exakt 
bästa värdet i fem skikt för alla åtta recept ansågs ta för lång tid utan avgränsades till att var 
”nog” bra, att kurvorna var godtagbart nära den verkliga krympningen. Eftersom 
ConTeStresultaten ändå baseras så pass mycket på de mekaniska egenskaperna som helt 
säkert inte stämmer, fanns det ingen anledning att i detalj ta fram den exakta bästa lösningen. 
Vid användning av denna metod i framtiden måste noggrannare framtagning av dessa 
variabler göras.  

Fem lager i en betongpågjutning är kanske nog för att få en ungefärlig bild över spänningarna 
i betongen, men för mer detaljerade resultat bör det undersökta lagret delas upp i ytterligare 
fler lager och därmed fler punkter och dess individuella krympparametrar användas. Detta 
gäller framförallt om en tjockare gjutning av betongen kommer ske då skillnaderna i 
spänningarna vertikalt kommer vara större.  

Om större eller tjockare betonglager ska användas är det en god idé att använda funktionen 
filling rate i ConTeSt. Denna tar hänsyn till tidsskillnaderna för när betongen gjuts och mer 
korrekta och verklighetsliknande modeller framkommer. 

Endast linjär analys (Linear line) har gjorts i detta arbete. Att testa metoden med ConTeSts 
förmåga att beräkna spänningar på en plan yta (Plane surface) skulle kunna bidra med mer 
detaljerad information om modellen och beräkningarna.  

För att denna beräkningsmetod för krymprisken ska bli användarvänlig och praktiskt 
tillämpbar i allmän projektering måste programvarorna som används vidareutvecklas. 
Förenkla programvaran ConTeSt så att det enklare går att infoga olika krympparametrar i 
samma block (inget modellerande av fler olika block ska vara nödvändig eftersom det endast 
är ett enda block i verkligheten). Det skulle vara en stor fördel och förenkla arbetet mycket 
om inte varenda krympparameter behöver matas in manuellt i varje lager. Detta arbete tar tid 
och den mänskliga faktorn är mycket stor. Varje värde ska avläsas i Excel och för hand sedan 
skrivas in i rätt ruta med rätt antal decimaler, det finns en relativt stor risk för felskrivningar 
då många lager och beräkningar ska göras efterföljande varandra. 

Framtida studier skulle kunna genomföras för att anpassa krympningen mot den relativa 
fuktigheten på liknande sätt som den i detta arbete gjorts mot den förångningsbara 
vattenhalten. 

Det vore vara en stor hjälp för denna beräkningsmetod om en databas skulle kunna skapas där 
många frekvent använda betongrecept blivit provade i labb och det data som fåtts ska vara 
tillgänglig för projektörer. Denna databas ska självklart ha både provade krympningsmätdata 
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men också framförallt de korrekta sammanhörande mekaniska egenskaperna till respektive 
betongrecept. 

En programvara som automatiskt kan beräkna både en betongs förångningsbara vattenhalt 
genom snittet efter tiden (såsom MOIST-LTU gör idag), anpassa en funktion som ger rätt 
krympparametrar i snittet samt beräkna temperaturer och spänningar till följd av detta vore 
givande att ta fram. I dagsläget måste utförandet göras som i detta projekt där arbetet måste 
utföras i ett antal steg bläddrandes mellan programvarorna BI Dry, Microsoft Excel och 
ConTeSt. 

I framtiden kommer förhoppningsvis sprickanalyser för krympning att bli vanligare på grund 
av att det förenklats då det i dagsläget är svårt. 
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8 SLUTSATSER 

Nuvarande programvaror och den kunskap som finns kring sprickors uppkomst med härkomst 
från krympning kan leda till en metod som kan användas vid sprickriskanalyser i 
projekteringsskedet. Programvarorna ConTeSt, MOIST-LTU och Microsoft Excel kan 
tillsammans leda till en sprickriskbedömning. Detta bygger dock på att 
laboratorieundersökningar genom krympningsmätningar måste genomföras under en lång tid 
för det betongrecept som ska projekteras för. 

Laboratoriemätningar för krympning kan utvärderas och få en anpassad exponentialkurva att 
följa krympningens utveckling genom att använda minsta kvadratmetoden. Denna anpassning 
används sedan för analys av beräknad förångningsbar vattenhalt från MOIST-LTU och 
krympparametrar för aktuellt material kan tas fram. De mekaniska egenskaperna för betongen 
används sedan för att en bedömning om brottrisk och därmed sprickrisk finns. 

Detta arbete har visat att de programvaror som finns tillgängliga för beräkning av fukt, 
temperatur och spänningar kan användas för att bedöma sprickrisken i betonggolv. Dock är 
metoden inte användarvänlig ännu och vidareutveckling krävs för att det ska bli nog smidigt 
för att användas i vardaglig projektering.  
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10 BILAGOR 

10.1. Bilaga A 
Nedan redovisas resultatet av anpassningskurvorna för övriga recept som ej redovisats under 
resultatdelen i kapitel 4.1. 2AD, 2BD, 1AS, 1BS representerar laboratoriemätta värden för de 
två betongproven (A och B), där D står för uttorkning och S står för förseglat prov. eps_calc 
är den anpassningskurva som tagits fram. 

10.1.1. Recept 1 vct=0.55 

Figur 65, Figur 66 och Tabell 12 redovisar resultat av anpassningskurva och faktorer för 
recept 1, vct=0.55. 

 
Figur 65. Anpassningskurva för uttorkningsfall till recept 1, vct=0.55 

 
Figur 66. Anpassningskurva för förseglat fall till recept 1, vct=0.55 
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Tabell 12. Resulterande konstanter för recept 1, vct=0.55 

[ ]	 [ ]	 [ ]	 	

500 2377 8.5972 1.0651 

 

10.1.2. Recept 2 vct=0.38 

Figur 67, Figur 68 och Tabell 13 redovisar resultat av anpassningskurva och faktorer för 
recept 2, vct=0.38. 

 
Figur 67. . Anpassningskurva föruttorkningsfall till recept 2, vct=0.38 

 
Figur 68. Anpassningskurva för förseglat fall till recept 2, vct=0.38 
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Tabell 13. Resulterande konstanter för recept 2, vct=0.38 

[ ]	 [ ]	 [ ]	 	

1000 3009 6.7165 0.6469 

 

10.1.3. Recept 2 vct=0.55 

Figur 69, Figur 70 och Tabell 14 redovisar resultat av anpassningskurva och faktorer för 
recept 2, vct=0.55. 

 
Figur 69. Anpassningskurva för uttorkningsfall till recept 2, vct=0.55 

 
Figur 70. Anpassningskurva för förseglat fall till recept 2, vct=0.55 
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Tabell 14. Resulterande konstanter för recept 2, vct=0.55 

[ ]	 [ ]	 [ ]	 	

550 2400 4.5678 1 

 

10.1.4. Recept 3 vct=0.38 

Figur 71, Figur 72 och Tabell 15 redovisar resultat av anpassningskurva och faktorer för 
recept 3, vct=0.38. 

 
Figur 71. Anpassningskurva för uttorkningsfall till recept 3, vct=0.38 

 
Figur 72. Anpassningskurva för förseglat fall till recept 3, vct=0.38 
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Tabell 15. Resulterande konstanter för recept 3, vct=0.38 

[ ]	 [ ]	 [ ]	 	

1538 3758 10.0654 0.8317 

 

10.1.5. Recept 3 vct=0.55 

Figur 73, Figur 74 och Tabell 16 redovisar resultat av anpassningskurva och faktorer för 
recept 3, vct=0.55. 

 
Figur 73. Anpassningskurva för uttorkningsfall till recept 3, vct=0.55 

 
Figur 74. Anpassningskurva för förseglat fall till recept 3, vct=0.55 
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Tabell 16. Resulterande konstanter för recept 3, vct=0.55 

[ ]	 [ ]	 [ ]	 	

500 2274 8.7819 0.8255 

 

10.1.6. Recept 4 vct=0.38 

Figur 75, Figur 76 och Tabell 17 redovisar resultat av anpassningskurva och faktorer för 
recept 4, vct=0.38. 

 
Figur 75. Anpassningskurva för uttorkningsfall till recept 4, vct=0.38 

 
Figur 76. Anpassningskurva för förseglat fall till recept 4, vct=0.38 
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Tabell 17. Resulterande konstanter för recept 4, vct=0.38 

[ ]	 [ ]	 [ ]	 	

1049 2700 8.2257 0.9503 

 

10.1.7. Recept 4 vct=0.55 

Figur 77. Anpassningskurva för uttorkningsfall till recept 4, vct=0.55. Figur 77, Figur 78 och 
Tabell 18 redovisar resultat av anpassningskurva och faktorer för recept 4, vct=0.55. 

 
Figur 77. Anpassningskurva för uttorkningsfall till recept 4, vct=0.55 

 
Figur 78. Anpassningskurva för förseglat fall till recept 4, vct=0.55 
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Tabell 18. Resulterande konstanter för recept 4, vct=0.55 

[ ]	 [ ]	 [ ]	 	

500 1658 15.7882 0.9618 
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10.2. Bilaga B 
Nedan redovisas resulterande krympparametrar för de recept som ej redovisats i resultat-delen 
4.2-4.4. Krympparametrarna som redovisas är ε ; ultimat referenskrympning, η ; den 
empiriska konstanten som avgör krökningen av krympningsutvecklingen, t  är en empirisk 
parameter som representerar tiden då lutningen på krympningen förändras i tid,  är den 
ekvivalenta tiden och  är tiden efter gjutningen då mätningarna börjar 

10.2.1. Recept 1 vct=0.55 

Resultat ses i Tabell 20. 

Tabell 19. Resulterande krympparametrar i de fem skikten för recept 1 vct=0.55 i uttorkningsfallet. 
 

 [ ]  [h]  [-] [h] 

0.005 -1500 24911 0.2542 24 

0.015 -1500 25862 0.2488 24 

0.025 -1500 22313 0.2452 24 

0.035 -1500 14836 0.2417 24 

0.045 -780 491 0.4180 24 

 

10.2.2. Recept 2 vct=0.38 

Resultat ses i Tabell 20. 

Tabell 20. Resulterande krympparametrar i de fem skikten för recept 2 vct=0.38 i uttorkningsfallet. 
 

 [ ]  [h]  [-] [h] 

0.005 -1500 71013 0.1792 24 

0.015 -1500 73084 0.1795 24 

0.025 -1500 55928 0.1855 24 

0.035 -1500 34570 0.1915 24 

0.045 -610 383 0.3498 24 
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10.2.3. Recept 2 vct=0.55 

Resultat kan ses i Tabell 21. 

Tabell 21. Resulterande krympparametrar i de fem skikten för recept 2 vct=0.55 i uttorkningsfallet. 
 

 [ ]  [h]  [-] [h] 

0.005 -1500 28302 0.2331 24 

0.015 -1500 29283 0.2287 24 

0.025 -1500 24712 0.2259 24 

0.035 -800 1513 0.3425 24 

0.045 -790 359 0.3736 24 

 

10.2.4. Recept 3 vct=0.38 

Resultat kan ses i Tabell 22. 

Tabell 22. Resulterande krympparametrar i de fem skikten för recept 3 vct=0.38 i uttorkningsfallet. 
 

 [ ]  [h]  [-] [h] 

0.005 -1500 24748 0.2018 24 

0.015 -1500 25645 0.2019 24 

0.025 -1500 19869 0.2099 24 

0.035 -1500 12074 0.2204 24 

0.045 -810 465 0.3399 24 
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10.2.5. Recept 3 vct=0.55 

Resultat kan ses i Tabell 23. 

Tabell 23. Resulterande krympparametrar i de fem skikten för recept 3 vct=0.55 i uttorkningsfallet. 
 

 [ ]  [h]  [-] [h] 

0.005 -1500 33360 0.2452 24 

0.015 -1500 34890 0.2399 24 

0.025 -1500 30434 0.2361 24 

0.035 -1500 20608 0.2315 24 

0.045 -800 680 0.3581 24 

 

10.2.6. Recept 4 vct=0.38 

Resultat kan ses i Tabell 24. 

Tabell 24. Resulterande krympparametrar i de fem skikten för recept 4 vct=0.38 i uttorkningsfallet. 
 

 [ ]  [h]  [-] [h] 

0.005 -1500 103783 0.1729 24 

0.015 -1500 107103 0.1731 24 

0.025 -1500 80463 0.1791 24 

0.035 -1200 17597 0.2086 24 

0.045 -600 473 0.3394 24 
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10.2.7. Recept 4 vct=0.55 

Resultat kan ses i Tabell 25. 

Tabell 25. Resulterande krympparametrar i de fem skikten för recept 4 vct=0.55 i uttorkningsfallet. 
 

 [ ]  [h]  [-] [h] 

0.005 -1500 88400 0.2237 24 

0.015 -1500 94556 0.2188 24 

0.025 -1500 86029 0.2145 24 

0.035 -1200 26877 0.2316 24 

0.045 -760 1873 0.2865 24 
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10.3. Bilaga C 
Resulterande krympning från laboratorieförsök. 0-dim är beteckningen på resultaten från den 
autogena krympningen. I dessa försök har ingen fuktavgång varit möjlig i någon riktning, fyra 
sidor av betongprovet har varit täckt av ett ogenomtränlgit skikt. 1-dim är beteckningen för 
när försöken genomförts där uttorkning varit möjlig i en riktning och 2-dim där uttorkning 
varit möjlig i två riktningar.  

Beteckningarna 1A-3B är benämningen på de enskilda betongproven i respektive recept, två 
prov av varje sort har testats. Medelvärdet av de två provernas resultat syns i kolumnen AVR. 
L0 är ett mått på betongprovets ursprungliga längd, som i alla laboratoriemätningar varit 
500mm. dL respresenterar krympningen angiven i microstrain [*10^-6]. 

 

Recept 1. vct=0,38  0-dim 1-dim 2-dim 
   1A 1B AVR 2A 2B AVR 3A 3B AVR 

    Lo 500 500   500 500   500 500   
Datum tid dt(d) dL   dL   dL dL   dL dL   

11-10-18 9.30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10-19   2 -42 -41 -41.5 -83 -55 -69 -60 -62 -61 
10-20   3 -61 -64 -62.5 -114 -82 -98 -92 -91 -91.5 
10-24   7 -99 -102 -100.5 -162 -134 -148 -157 -156 -156.5 
10-27   10 -111 -114 -112.5 -199 -174 -186.5 -201 -201 -201 
10-31   14 -137 -139 -138 -225 -195 -210 -228 -229 -228.5 
11-07   21 -148 -148 -148 -250 -224 -237 -257 -260 -258.5 
11-21   35 -155 -157 -156 -285 -258 -271.5 -296 -300 -298 
12-19   63 -167 -168 -167.5 -325 -295 -310 -339 -346 -342.5 

12-02-13   119 -177 -182 -179.5 -373 -343 -358 -387 -392 -389.5 
06-04   231 -226 -225 -225.5 -445 -412 -428.5 -449 -457 -453 
10-15   365 -241 -240 -240.5 -467 -439 -453 -469 -475 -472 
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Recept 2. vct=0,38  0-dim 1-dim 2-dim 
   1A 1B AVR 2A 2B AVR 3A 3B AVR 

    Lo 500 500   500 500   500 500   
Datum tid dt(d) dL   dL   dL dL   dL dL   
01-03 9.30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
01-04   2 -32 -31 -31.5 -34 -32 -33 -44 -51 -47.5 
01-05   3 -51 -47 -49 -55 -49 -52 -64 -73 -68.5 
01-09   7 -84 -75 -79.5 -101 -98 -99.5 -130 -135 -132.5 
01-12   10 -93 -89 -91 -123 -119 -121 -158 -166 -162 
01-16   14 -106 -99 -102.5 -144 -143 -143.5 -183 -195 -189 
01-23   21 -118 -108 -113 -170 -167 -168.5 -219 -230 -224.5 
02-06   35 -129 -119 -124 -203 -202 -202.5 -257 -269 -263 
03-05   63 -136 -128 -132 -246 -246 -246 -305 -315 -310 
05-02   121 -175 -165 -170 -265 -288 -276.5 -382 -394 -388 
08-20   231 -193 -179 -186 -313 -337 -325 -422 -432 -427 

13-01-02   366 -199 -190 -194.5 -336 -362 -349 -438 -249 -343.5 

 

Recept 3. vct=0,38  0-dim 1-dim 2-dim 
   1A 1B AVR 2A 2B AVR 3A 3B AVR 

    Lo 500 500   500 500   500 500   
Datum tid dt(d) dL   dL   dL dL   dL dL   
03-14 9.30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03-15   2 -41 -39 -40 -42 -45 -43.5 -68 -68 -68 
03-16   3 -57 -58 -57.5 -64 -67 -65.5 -97 -92 -94.5 
03-20   7 -98 -95 -96.5 -120 -122 -121 -162 -157 -159.5 
03-23   10 -113 -110 -111.5 -148 -152 -150 -298 -192 -245 
03-27   14 -121 -120 -120.5 -170 -177 -173.5 -229 -223 -226 
04-03   21 -142 -139 -140.5 -208 -210 -209 -273 -270 -271.5 
04-17   35 -160 -159 -159.5 -251 -257 -254 -323 -315 -319 
05-15   63 -183 -182 -182.5 -313 -317 -315 -390 -386 -388 
07-10   119 -197 -197 -197 -368 -374 -371 -442 -442 -442 
10-30   231 -202 -204 -203 -420 -426 -423 -470 -473 -471.5 

13-03-12   365 -212 -219 -215.5 -455 -460 -457.5 -510 -513 -511.5 
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Recept 4. vct=0,38  0-dim 1-dim 2-dim 
   1A 1B AVR 2A 2B AVR 3A 3B AVR 

    Lo 500 500   500 500   500 500   
Datum tid dt(d) dL   dL   dL dL   dL dL   
03-20   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03-21   2 -24 -28 -26 -28 -27 -27.5 -33 -43 -38 
03-22   3 -41 -48 -44.5 -47 -45 -46 -61 -72 -66.5 
03-26   7 -75 -77 -76 -89 -82 -85.5 -111 -119 -115 
03-29   10 -90 -88 -89 -106 -97 -101.5 -133 -145 -139 
04-02   14 -98 -98 -98 -120 -119 -119.5 -157 -165 -161 
04-09   21 -119 -116 -117.5 -147 -136 -141.5 -181 -191 -186 
04-23   35 -147 -143 -145 -182 -174 -178 -221 -232 -226.5 
05-21   63 -161 -152 -156.5 -213 -203 -208 -260 -270 -265 
07-16   119 -176 -168 -172 -246 -239 -242.5 -299 -311 -305 
11-05   231 -183 -174 -178.5 -283 -273 -278 -333 -347 -340 

13-03-18   365 -192 -185 -188.5 -307 -300 -303.5 -357 -368 -362.5 
 

Recept 1. vct=0,55  0-dim 1-dim 2-dim 
   1A 1B AVR 2A 2B AVR 3A 3B AVR 

    Lo 500 500   500 500   500 500   
Datum tid dt(d) dL   dL   dL dL   dL dL   
03-28 9.30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03-29   2 -14 -12 -13 -13 -9 -11 -21 -21 -21 
03-30   3 -15 -14 -14.5 -20 -19 -19.5 -42 -40 -41 
04-03   7 -42 -41 -41.5 -84 -75 -79.5 -120 -114 -117 
04-06   10 -54 -53 -53.5 -108 -97 -102.5 -147 -142 -144.5 
04-09   13 -66 -64 -65 -131 -123 -127 -173 -172 -172.5 
04-17   21 -77 -78 -77.5 -167 -155 -161 -219 -220 -219.5 
05-02   36 -105 -101 -103 -223 -208 -215.5 -280 -285 -282.5 
05-29   63 -120 -111 -115.5 -274 -254 -264 -334 -339 -336.5 
07-24   119 -140 -128 -134 -336 -316 -326 -389 -396 -392.5 
11-13   231 -153 -138 -145.5 -391 -373 -382 -434 -439 -436.5 

13-03-26   365 -163 -155 -159 -428 -409 -418.5 -457 -463 -460 
 

 

 

 

 

 



Utveckling av metod för studier av sprickrisker i betong 
Effekter av krympning och temperaturrörelser 

82 

 

Recept 2. vct=0,55  0-dim 1-dim 2-dim 
   1A 1B AVR 2A 2B AVR 3A 3B AVR 

    Lo 500 500   500 500   500 500   
Datum tid dt(d) dL   dL   dL dL   dL dL   
04-18 9.30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
04-19   2 -25 -19 -22 -21 -21 -21 -41 -38 -39.5 
04-20   3 -36 -28 -32 -37 -39 -38 -61 -57 -59 
04-24   7 -68 -63 -65.5 -90 -96 -93 -135 -130 -132.5 
04-27   10 -80 -75 -77.5 -113 -118 -115.5 -162 -158 -160 
05-02   15 -96 -88 -92 -141 -143 -142 -197 -190 -193.5 
05-08   21 -107 -100 -103.5 -154 -166 -160 -220 -219 -219.5 
05-22   35 -124 -121 -122.5 -199 -204 -201.5 -257 -259 -258 
06-19   63 -139 -135 -137 -247 -248 -247.5 -314 -315 -314.5 
08-14   119 -153 -151 -152 -295 -301 -298 -366 -365 -365.5 
12-04   231 -166 -164 -165 -344 -349 -346.5 -401 -399 -400 

13-04-16   365 -180 -180 -180 -379 -384 -381.5 -427 -425 -426 
 

Recept 3. vct=0,55  0-dim 1-dim 2-dim 
   1A 1B AVR 2A 2B AVR 3A 3B AVR 

    Lo 500 500   500 500   500 500   
Datum tid dt(d) dL   dL   dL dL   dL dL   
04-25   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
04-26   2 -11 -9 -10 -19 -17 -18 -25 -28 -26.5 
04-27   3 -15 -17 -16 -24 -24 -24 -45 -49 -47 
05-02   8 -41 -47 -44 -77 -78 -77.5 -114 -124 -119 
05-04   10 -50 -57 -53.5 -93 -92 -92.5 -136 -141 -138.5 
05-08   14 -54 -63 -58.5 -116 -116 -116 -163 -167 -165 
05-15   21 -69 -85 -77 -147 -147 -147 -200 -205 -202.5 
05-29   35 -84 -96 -90 -185 -186 -185.5 -246 -257 -251.5 
06-26   63 -97 -113 -105 -235 -237 -236 -302 -315 -308.5 
08-21   119 -110 -129 -119.5 -293 -295 -294 -364 -377 -370.5 
12-11   231 -116 -142 -129 -354 -359 -356.5 -407 -422 -414.5 

13-04-23   365 -134 -160 -147 -389 -392 -390.5 -434 -451 -442.5 
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Recept 4. vct=0,55  0-dim 1-dim 2-dim 
   1A 1B AVR 2A 2B AVR 3A 3B AVR 

    Lo 500 500   500 500   500 500   
Datum tid dt(d) dL   dL   dL dL   dL dL   
05-08   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
05-09   2 -12 -14 -13 -11 -8 -9.5 -20 -17 -18.5 
05-10   3 -15 -17 -16 -17 -15 -16 -31 -26 -28.5 
05-14   7 -26 -27 -26.5 -46 -43 -44.5 -75 -71 -73 
05-16   9 -32 -31 -31.5 -54 -53 -53.5 -91 -84 -87.5 
05-21   14 -41 -38 -39.5 -73 -74 -73.5 -122 -117 -119.5 
05-28   21 -47 -47 -47 -100 -104 -102 -154 -147 -150.5 
06-11   35 -54 -56 -55 -131 -136 -133.5 -192 -186 -189 
07-09   63 -69 -69 -69 -170 -169 -169.5 -242 -233 -237.5 
09-03   119 -78 -75 -76.5 -215 -220 -217.5 -288 -285 -286.5 
12-27   234 -87 -80 -83.5 -260 -267 -263.5 -333 -331 -332 

13-05-06   365 -93 -85 -89 -295 -296 -295.5 -353 -351 -352 
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10.4. Bilaga D 
Resulterande kurvor efter anpassning av krympparametrar där krympningskurvan är resultat 
från MOIST-LTU och anpassningenskurvan kommer från ekvation 8 på sida 23. I graferna 
nedan betecknar h medeldjupet för respektive lager i pågjutningen. Horisontell axel anger 
tiden efter gjutningen i timmar och vertikal axel visar krympningen [10^-6]. 

Recept 1 vct=0.38, uttorkningsfall 
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Recept 1 vct=0.55 uttorkningsfall 
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Recept 2 vct=0.38 uttorkningsfall inomhus 
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Recept 2 vct=0.55 uttorkningsfall inomhus 
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Recept 3 vct=0.38 uttorkningsfall inomhus 
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Recept 3 vct=0.55 uttorkningsfall inomhus 
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Recept 4 vct=0.38 uttorkningsfall inomhus 

 

 

 

-350

-300

-250

-200

-150

-100

-50

0
1 10 100 1000 10000 h=0.005

Krympning

Anpassning

-350

-300

-250

-200

-150

-100

-50

0
1 10 100 1000 10000 h=0.015

Krympning

Anpassning

-400

-350

-300

-250

-200

-150

-100

-50

0
1 10 100 1000 10000 h=0.025

Krympning

Anpassning



 
Bilagor 

 

95 

 

 

 

Recept 4 vct=0.55 uttorkningsfall inomhus 
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Recept 4 vct=0.38 förseglat fall inomhus 
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Recept 4 vct=0.55 förseglat fall inomhus 
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Recept 2 vct=0.38 uttorkningsfall utomhus 
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Recept 2 vct=0.55 uttorkningsfall utomhus 
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