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Värmehärdning av betong 
 

 

1. Inledning. Bakgrund 
 

Betongen har under sin utveckling till vår tids dominerande byggnadsmaterial genomgått 

många skeden. Redan romarna använde betong tillverkad av vulkanaska, Vitruvius (25 f Kr), 

och en del av deras byggnadsverk finns kvar än idag, t ex Pantheon i Rom. På 1800-talet 

började vår tids portlandscement att framställas i England och i Sverige tillkom den första 

cementfabriken 1873 i Lomma, Bilde (1945). 

 

Betongens härdning, risk för sprickbildning och olika egenskaper har varit föremål för många 

undersökningar och litteraturen är omfattande. Bra internationella översikter ges av t ex 

Neville (1992) och Taylor (1997). På svenska finns standardverket Betonghandbok (1980-

2001). Vid Luleå tekniska universitet har hithörande frågor behandlats av bland andra 

Bernander (1996), Elfgren et al (1989, 2001), Emborg et al (1990, 1994, 1997), Groth (2000), 

Hedlund (2000), Jonasson (1994), Larsson (2000), Nilsson et al (1999, 2000), Noghabai 

(1998, 2001), Thun et al (1999, 2001a,b) och Westman (1999). 

  

Värme tillförs ibland under härdningen av nygjuten betong för att påskynda hårdnandet och 

hållfasthetstillväxten. Om temperaturen därvid betydligt överstiger rumstemperaturen talar 

man om värmehärdning. Metoden används främst inom betongvaruindustrin där höga 

korttidshållfastheter ofta är önskvärda. Den snabbare hållfasthetstillväxten gör att avformning, 

förspänning, hantering och transport av produkterna kan ske tidigare än vid normal temperatur 

och den kortare produktionstiden möjliggör ett effektivare utnyttjande av dyrbara maskiner, 

formar och produktionssystem samt kortare leveranstider. Det är emellertid väl känt att 

värmehärdningen kan medföra en försämring av betonghållfasthet och beständighet vid senare 

ålder. Värmehärdning måste därför ske under iakttagande av vissa regler om man vill optimalt 

utnyttja metodens möjligheter och hålla skadorna inom acceptabla gränser, Möller (1982, 

1992). Viktiga faktorer är härvid: 

- betongsammansättning  

- förlagring vid temperatur omkring rumstemperatur innan värme tillförs 

- temperaturhöjning, temperaturhöjningshastighet 

- period med konstant temperatur 

- avsvalning och efterhärdning 

 

Möller (1982) anför vidare i Betonghandbok – Arbetsutförande avsnitt 8:5.1: ”I princip kan 

man urskilja två huvudorsaker till denna hållfasthetsförlust, nämligen fysikaliska och kemiska 

effekter. De fysikaliska effekterna har sin grund i förhållandet att betongens beståndsdelar har 

väsentligt olika värmeutvidgning varvid det i första hand är den inneslutna luftens kraftiga 

utvidgning som inverkar. Till följd av denna uppstår ett inre portryck, som leder till ökad 

porositet, volymökning och inre sprickbildning, om betongens hållfasthet inte är tillräckligt 

hög för att motstå trycket, se exempelvis Alexanderson (1972). Detta medför naturligtvis en 

försämring av betongens hållfasthet. Det bör påpekas att försämringen existerar även vid tidig 

ålder och därför i viss mån minskar den ökning av korttidshållfastheten som temperaturen 

som sådan ger. Kemiska skillnader, varmed förstås olikheter i kemisk sammansättning, 

mikrostruktur och hydratiseringsgrad, existerar mellan värmehärdad och normalt härdad 
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cementpasta. Dessa påverkar sannolikt den hårdnade betongens egenskaper, men hur och i 

vilken grad är ännu ej klarlagt.” 

 

I 1992 års upplaga här Möller (1992) skärpt skrivningen genom att tillfoga: ”I bland annat 

Tyskland och Finland har observerats omfattande skador på värmehärdade betongprodukter, 

bland annat på master och sliprar. Skadorna har yttrat sig som en med tiden alltmer 

omfattande sprickbildning. Undersökningar har visat att skadorna bland annat beror på en 

försenad bildning av ettringit, som i fuktig miljö svällt och orsakat inre spänningar i betongen, 

se exempelvis Sylla (1988). Fenomenet uppträder i betong som tidigt utsätts för temperaturer i 

området 70-80 
o
C, förhållanden som just varit rådande i de nämnda skadefallen.” 

 

Problematiken vid härdning och skador på grund av snabb värmehärdning och försenad 

ettringitbildning har som synes länge varit bekanta, men har under senare år rönt ökad 

internationell uppmärksamhet, se t ex Hime (1996), Stark et al (1998, 199x), Collepardi 

(1999), Mehta (2000) och Famy and Taylor (2001). 

 
 

 

2. Cementkemi 
 
2.1 Cementframställning 
 

Nedan ges en kort sammanfattning av grundläggande cementkemiska processer. Den bygger i 

huvudsak på Emanuelsson (1998) och Betonghandbok (1980-2001). 

  

Portlandcement tillverkas av följande delmaterial: 

- kalksten – kalciumkarbonat, CaCO3 

- lera – aluminiumsilikathydroxid, Al2SiO5(OH)4 

- bauxit – aluminiumoxid, Al2O3
.
xH2O 

- järnmalm – järnoxider Fe2O3, Fe2O4 

- kvarts – kiseldioxid, SiO2 

 

Råmaterialen, i Sverige främst kalksten och lera, krossas, mals och blandas. De förkalcineras 

sedan vid 800-900 
o
C med hjälp av rökgaser från cementugnen (se nedan): 

 

CaCO3  CaO + CO2    (förkalcinering) 

 

Därefter förs materialen in i en roterande cementugn, en vanligen ca 80 m lång stålcylinder 

med diametern ca 5 m som lutar svagt nedåt mot en brännzonen där en flamma av insprutad 

olja eller av kolpulver ger temperaturer upp till 1450 
o
C. I den övre delen av ugnen regerar 

kalciumoxid, CaO, med kiseldioxid, SiO2, och bildar kristaller av belit, Ca2SiO4, i 

cementkemi ofta betecknat med C2S, där C står för CaO och S för SiO2 

 

2CaO + SiO2  Ca2SiO4    (belit, C2S) 

 

Längre ner i ugnen reagerar beliten med kalciumoxid och bildar alit, Ca3SiO5, i cementkemi 

ofta betecknat C3S 

 

CaO + Ca2SiO4  Ca3SiO5   (alit, C3S) 
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Reaktionerna äger rum i en smälta av aluminat, Ca3Al2O6, ibland betecknat C3A, och ferrit, 

Ca2AlFeO5, ibland betecknat C4AF  eller 4CaO 
.
 Al2O3 

.
 Fe2O3. 

 

Produkten som lämnar ugnen är kulor, så kallade cementklinkers. De kyls snabbt för att inte 

förlora sina reaktiva egenskaper och mals sedan med gips, CaSO4, för att förbättra 

bindningsegenskaperna, se nedan. Energiförbrukningen i form av bränsle är för en modern 

ugn ca 3000- 3500 kJ/kg klinker, vilket är ca 87.5 % av den totala energin som åtgår vid 

tillverkning av cement. 

 

2.2 Cementets härdning 

 

När cement blandas med vatten bildar aliten och beliten en cementgel, C-S-H, bestående av 

kalcium, kiseldioxid och vatten, samt kalciumhydroxid, Ca(OH)2 : 

 

alite(C3S) / belit(C2S) + vatten  cementlim + kalciumhydroxid  

Ca3SiO5 / Ca2SiO4 + H2O  C-S-H–gel + Ca(OH)2  (härdning) 

 

Detta skrivs ibland som 

2C3S + 6H2O  C3S2
.
3H + 3 Ca(OH)2 

2C2S + 4H2O  C3S2
.
3H + Ca(OH)2 

 

Sammansättningen av cementlimmet, C-S-H-gelen, C3S2
.
3H, kan variera men kan i medeltal 

skrivas som Ca 1.7 SiO 3.7 
. 
xH2O, där x = 4 – 8. Kalciumhydroxiden, Ca(OH)2, gör 

cementlimmet starkt alkaliskt med ett pH-värde om ca 13. 

 

2.3 Aluminat- och ferritreaktioner 

 

Om aluminat, C3A, och ferrit, C4AF, får reagera med vatten bildas omedelbart aluminat-ferrit-

mono-faser, AFm, som övergår till kalcium-aluminat-ferrit-hydrater, CAH och CAFH 

(engelsk term: hydrogarnet = vattengranat): 

 

aluminat/ferrit + vatten  AFm  kalcium-aluminat-ferrit-hydrater  

 

Ca3Al2O6 / Ca2AlFeO5 + H2O   

 

[Ca2(Al,Fe)(OH)6](Al,Fe)(OH)4
.
3H2O + [Ca2(Al,Fe)(OH)6](OH)4

.
3H2O  

 

[Ca3(Al,Fe)(OH)6]2  

 

Om inte dessa reaktioner stoppas binder cementet direkt eller blir grynigt (”flash set”). Gips, 

CaSO4, eller med förkortad beteckning CS, tillsätts därför, varvid en aluminat-ferrit-tri-fas, 

AFt, bildas i form av ettringit, C3A 
. 
3CS 

. 
32H2O. Denna omvandlas tillsammans med vatten 

till en monofas, monosulfat, C4A 
. 
S 

. 
12H2O: 

 

aluminat / ferrit + gips + vatten  ettringit 

 

Ca3Al2O6 / Ca2AlFeO5 + CaSO4 + H2O  [Ca3(Al,Fe)(OH)6 (H2O)12]2 (SO4)3
.
2H2O 

 

eller med kortbeteckningar 
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C3A + 3 CS + 32 H2O  C3A 
. 
3CS 

.
 32H2O 

 

 

Aluminat / ferrit + ettringit  monosulfat + vatten 
 

Ca3Al2O6 / Ca2AlFeO5 + [Ca3(Al,Fe)(OH)6 (H2O)12]2 (SO4)3 
. 
2H2O  

 

[Ca2(Al,Fe)(OH)6 ]2 (SO4)3 
. 
6H2O + H2O 

 

eller med kortbeteckningar 

 

2 C3A + C3A 
.
 3CS 

.
 32H2O  3 C4A 

.
 S 

.
12H2O 

 

eller med kortbeteckningar för ferrit 

 

C4AF + CS + 2 H2O + 3Ca(OH)2  3C(A,F)3CS 
.
 H2O 

 

 

3.4 Försenad ettringitbildning 

 

Enligt ovan omvandlas normalt den ettringit, C3A 
. 
3CS 

. 
32H2O, som bildas vid härdningen 

till monosulfat, C4A 
.
 S 

.
12H2O. I vissa fall efter värmebehandling och/eller höga halter av 

sulfat i cementet kan emellertid ettringitbildningen uppkomma långt efter härdningen, så 

kallad försenad ettringitbildning, DEF ("delayed ettringite formation"). Om fukt och/eller 

upprepade frostcykler påverkar betongen kan härvid en snabb uppsprickning och nedbrytning 

erhållas.  

 

 

 

3. Rapporterade skadefall 
 
I Finland rapporterade Pirjo Tepponen och Bo-Erik Eriksson (1987) i en artikel i Nordiska 

Betongförbundets tidskrift ”Nordic Concrete Research” om omfattande skador i betongsliprar. 

De första skadorna observerades redan 1974 och då befanns 4% av sliprarna vara så 

uppspruckna att de behövde bytas ut. År 1987, då artikeln skrevs, byttes 20 000 sliprar per år. 

Detta innebär att ungefär 25% av alla sliprar behövde bytas.  

 

Sprickbildningen uppträdde successivt. Man grupperade sliprarna i fyra stadier enligt figur 1. 
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Figur 1. Successiv utveckling av sprickor i finska sliprar. Tepponen och Eriksson (1987) 

 

Tepponen och Eriksson drar följande slutsats om orsaken till sprickbildningen: 

”From this we may conclude that the problems with the Finnish railway sleepers is primarily 

due to the formation of micro cracks in result of intensive heat treatment, causing the 

deterioration of railway sleepers, the formation of ettringite, and the occurrence and growth of 

additional cracking.”  
 

Hime (1996), Collepardi (1999) och Mehta (2000) rapporterar och diskuterar skadefall i 

Tyskland, Tjeckoslovakien och USA. Vid ett omfattande rättsfall rörande 350 000 förspända 

betongsliprar i ”Northeast corridor railrod” mellan Virginia och Massachusets blev 

domstolens slutsats att sprickbildningen i sliprarna orsakats av, US District Court (1995): 
 

- Harmful alka-silica reaction (due to the use of a reactive aggregate and high alkali 

cement) 

- Improper curing technology with excessive steam curing; and 

- Expansive reaction in the hardened cement paste (in some ties), stipulated to be due to 

delayed sulfate reaction. 
 

 

 

4. Rekommendationer 
 

Möller (1982) skriver i Betonghandbok - Arbetsutförande i avsnitt 8:5.1 om ”Värmehärdning. 

Allmänt”: ”Det är emellertid väl känt att värmehärdning kan resultera i en försämring av 

betonghållfastheten vid senare ålder, jämför :2.2.1.” Där står bland annat: ”Temperaturen 

under hårdnandet kan emellertid också ha en ogynnsam inverkan på betongens egenskaper. 

Val och kontroll av temperaturförhållandena under efterbehandlingen är därför viktiga.”  
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Möller (1982) skriver i avsnitt 8:5.3 ”Värmehärdning i praktiken” om val av 

temperaturförlopp: ”Om man vill utnyttja sina formar mer än en gång per dygn, så minskas 

radikalt den tillgängliga härdningstiden till några få, i bästa fall 4-5 h. Man tvingas då 

använda betydligt snabbare värmehärdningsförlopp, framför allt måste förlagringstiden 

kraftigt förkortas eller helt utelämnas, fig :50b. Risken för skador till följd av värmningen 

ökar påtagligt, hållfasthetsnedsättningar av storleken 45% finns rapporterade, och det är 

nödvändigt att man vid tillämpning av denna metod övertygar sig om att skadorna hålls inom 

acceptabla gränser. Visserligen kan en hållfasthetsförlust ofta kompenseras genom att man 

väljer en högre hållfasthetsklass än som eljest skulle behövas, men för att minska risken för 

dolda skadeeffekter som inte ger utslag i hållfastheten har man i BBK 79 begränsat 

hållfasthetsförlusten till 25%. Om möjligt bör man vid denna typ av härdning använda slutna 

formar, :5.2.7.” 

 
Figur 2 Schematiska temperatur-tidkurvor för värmehärdning. Figur 50 i avsnitt 8:5.3 i 

Möller (1982). (a) normal värmehärdning, (b) snabb värmehärdning vid två gjutningar per 

dygn, (c) snabb värmehärdning med höjd ingångstemperatur. 

 

I de tyska rekommendationerna för värmehärdning, DAfStb (1984, 1989) skärptes reglerna 

1989 på grund av inträffade skadefall. I de nya rekommendationerna ges följande regler, även 

återgivna av Möller (1992) i  Betonghandbok – Arbetsutförande, Tabell 15.7:1: 

 

För betong som ofta eller under längre tid är fuktig gäller att  

- den maximala betongtemperaturen får vara högst 60 
o
C (enstaka värden får vara 5 

o
C 

högre) 

- temperaturstegringen skall vara  20 
o
C/h  

- förlagring skall ske under minst 3 h vid max 30 
o
C eller under minst 4 h vid max 40 

o
C. 

 
 

5. Slutsatser 
 
Det har länge varit känt att värmehärdning kan orsaka skador på betongen och ge nedsatt 

hållfasthet och beständighet. Omfattande skadefall på förspända betongsliprar finns 

rapporterade från 1980-talet i såväl Finland som Tyskland och senare även från USA. 

Skadorna medförde att de tyska rekommendationerna för värmehärdning från 1984 skärptes år 

1989. En motsvarande skärpning av de svenska rekommendationerna i Betonghandbok – 

Arbetsutförande infördes i 1992 års upplaga. Enligt dessa gäller bland annat att den maximala 

temperaturen inte bör överstiga 60 
o
C (enstaka värden får vara 5 

o
C högre) och att 

temperaturstegringen skall vara  20 
o
C/h. 

 

Luleå den 15 oktober 2001 

 

Lennart Elfgren 

Professor i konstruktionsteknik 
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