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Sammanfattning 
Betong är ett av våra idag absolut viktigaste och vanligaste byggnadsmaterial. Betong har väldigt låg 
draghållfasthet och på grund av detta spricker betongkonstruktioner oftast. Att helt förhindra att 
betong spricker är svårt och ofta kostsamt istället ställs krav för hur vida sprickorna får vara. 
Sprickviddsbegränsning görs genom att konstruktionerna armeras. Detta examensarbete granskar 
uppkomsten av sprickor i ung betong (ålder lägre än 28 dygn) som orsakas av förhindrad rörelse. 
Rörelser som förhindras kallas för tvång. När betongkonstruktioner utsätts för tvång uppstår 
spänningar i betongen. Dessa spänningar kan leda till sprickor. Tvångsfallet som studerats är när en 
ny betongvägg gjuts mot en platta av betong som redan uppnått dimensionerad hållfasthet. 
Examensarbetet fokuserar på tvångsspänningar som uppstår på grund av den värmeutveckling som 
sker när betong hårdnar samt uttorkningen som sker efter formrivning. 

I arbetet har 3D modeller i FE-programmet Atena arbetats fram. Dessa modeller simulerar 
fuktutvecklingen, värmeutvecklingen och avkylningen som sker under betongens hårdnande. De 
beräknar även de spänningar och sprickor som uppstår på grund av tvånget som uppstår mellan den 
nygjutna väggen och den befintliga plattan. Det finns sedan tidigare arbeten som studerat dessa 
fenomen men de har enbart modellerats som 2D problem. Ett antal fall med olika randvillkor har 
upprättats för att jämföras och nå en sprickbild som stämmer med verkligheten. 

Att begränsa sprickvidder är viktigt eftersom de påverkar betongens hållfasthet och livslängd. Hur 
breda sprickor blir är extra viktigt i täta konstruktioner, som exempelvis vattenmagasin. Vida sprickor 
leder till läckage, försämrad hållfasthet och livslängd. Rapporten tar upp regler från Eurokod gällande 
hur täta konstruktioner ska konstrueras. En handberäkningsmall för beräkning av sprickvidder 
orsakade av tvång har skapats. Denna mall har baserats på Eurokods regelverk. Då Eurokod saknar 
metod för att beräkna värmeutveckling har detta gjorts separat i FE-programmet ConTeSt  R&D, som 
är utvecklat för att specifikt beräkna värme i ett 2D-tvärsnitt. 

Syftet med arbetet är att ta fram en fungerande metod för att modellera uppkomsten av 
sprickbildning orsakad av tvångsspänningar. Resultaten från FE-modelleringen ska jämföras med de 
resultat som fås från handberäkningar enligt eurokodmetoden. Rapporten visar att det är möjligt att 
simulera en förväntad utveckling i spänningar och sprickor, men åstadkommer ingen generell modell 
då rapportens lösningen är fallspecifik. Eftersom vi enbart nått fallspecifika lösningar och inga 
generella metoder har det inte gått att göra någon jämförelse mellan handberäkningar och 
sprickmodellering i Atena.  

Nyckelord: Temperatursprickor, Ung betong, Tvång, FE-modellering, Atena 

 

  



 

  



Abstract 
Concrete is one of the most important and common building materials today. Concrete has very low 
tensile strength and because of this some amount of cracking is to be expected. Completely 
preventing cracking in concrete is complicated and costly. This report examines cracks in concrete 
caused by restraint. When the natural movement in a construction is restrained this will cause stress. 
This stress might lead to cracking. This report examines cracks that appear in concrete that has yet to 
reach its full tensile strength. The case that is being studied is that of a new wall that is cast on a slab 
that has reached full maturity. The report focuses on stresses that appear because of the heat 
production during hardening, as well as the drying that occurs after the cast is removed.  

For this purpose 3D models in the finite element software application Atena have been developed. 
These models simulate the heat and moisture development as well as the cooling that will occur 
during the hardening of the concrete. These models are also used to simulate the stress and cracking 
that will occur because of the relationship between the newly cast wall and the slab in place. Studies 
have previously been published based on this subject, but only in a 2D context where the shrinkage is 
applied as a boundary condition. A number of cases with varying boundary conditions have been 
compared in order to reach a crack pattern that corresponds to actual behavior. 

Reducing crack widths is important as they affect the strength as well as the lifetime of the concrete. 
The width of cracks that appear is even more important in constructions that need to be 
impermeable, for example water containers. Wide cracks are a cause of leakage, as well as reduced 
strength and longevity. The study looks at rules from Eurocode for designing impermeable structures. 
A template for calculating crack widths has been produced. This template is based on the Eurocode 
rule set. Since Eurocode is lacking any formulas to calculate heat development this has been done in 
the FE-software ConTeSt R&D, which is specifically designed to calculate heat development in a 2D 
section. 

The purpose of the study is to achieve a working model for the simulation of crack widths due to 
restraint. These results are to be compared to the results of the Eurocode calculations. The study 
shows that we are able to simulate an expected development in stresses and cracks, but does not 
result in a general model as the solution becomes specific to the case. As we have only achieved case 
specific solutions and no general method we have been unable to compare modelled results with 
manually calculated results. 

Keywords: Temperature cracking, Early age concrete, restraint, Finite Element Modelling, Atena  



  



Förord 
Examensarbetet avslutar våra studier till högskoleingenjörer inom byggteknik och design på Kungliga 
Tekniska Högskolan i Haninge/Stockholm. Arbetet har varit väldigt lärorikt personligen för oss båda, 
då vi granskat betong på djupet och fått en helt ny förståelse för materialet. Betong är ett 
byggnadsmaterial som skiljer sig från andra. Förståelse för den unga betongen är väldigt viktigt för 
alla som arbetar med platsgjuten betong. 

Vi vill i första hand rikta ett stort tack till vår KTH-handledare och initiativtagare till projektet Ali 
Farhang, som genom hela processen bidragit med stor kunskap och entusiasm. 

Vi vill även tacka Ramböll Stockholm, som bistått med såväl en lärorik miljö som de förutsättningar 
som behövts för att vi ska kunna göra våra beräkningar. På Ramböll vill vi också tacka Martin Persson 
som varit till stor hjälp för vår förståelse för den mjukvara vi jobbat med, samt vår handledare Jukka 
Ikäheimonen. 

Vi vill även tacka våra fruar och barn för stöd under arbetets gång.
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1. Introduktion 

1.1. Bakgrund 
Betong är ett av våra vanligaste byggnadsmaterial, som används både till byggnader och andra 
konstruktioner. Betong består av vatten, ballast, cementpasta och eventuella tillsatser. När betongen 
härdar sker en värmeutveckling och uttorkning, vilket ger upphov till volymförändringar i betongen. 
Om dessa volymförändringar begränsas kommer spänningar uppstå i betongen, vilket kan orsaka att 
materialet spricker. Att helt förhindra uppkomsten av sprickor är svårt det som görs är att begränsa 
hur vida sprickorna blir. Detta görs med hjälp av armering. 

Betongkonstruktioner dimensioneras enligt regelverket Eurokod. Eurokod innehåller verktyg för att 
förutsäga betongens expansion och kontraktion, men saknar verktyg för att uppskatta den 
värmeutveckling som uppstår under betongens hårdnande. Värmeutvecklingen är svår att förutse då 
den beror på många olika faktorer som tjocklek, formsättning, omgivande temperatur, 
vindhastigheter, cement och kvalitet. 

Genom att analysera med finita element (FE-metod) kan man teoretiskt uppskatta betongens 
beteende då den utsätts för laster. För att kunna simulera den unga betongen (betong vars ålder är 
under 28 dagar) krävs icke-linjär modellering, då betongens materialegenskaper förändras under 
dess hårdnande (vidare beskrivet som hydration). 

Tvångsmodeller har tidigare studerats bland annat av Nesset & Skoglund 2007 och Andersson & Spåls 
2008, bägge på Chalmers Tekniska Högskola. En studie av Eurokoddimensionering av tidiga sprickor i 
vattenmagasin har gjorts av Azadrad & Holtskog för Chalmers 2016. 

1.2. Syfte 
Syftet med arbetet är att utvärdera hur man kan simulera den unga betongens beteende med FE-
metod, för att fånga in temperaturrelaterade sprickor på grund av tvång. Sprickviddsvariationen 
studeras i ett antal fall som varierar i längd, tjocklek och armeringsmängd. Resultaten av dessa 
beräkningar ska jämföras med handberäknade resultat, där temperaturförändringar matas in med 
hjälp av separat modellering medan tvångsfaktorer och uttorkningsvariabler beräknas enligt 
Eurokod. 

1.3. Avgränsningar 
Studien har utförts genom att modellera en långsträckt vägg på platta i en bassäng. Detta eftersom 
bassänger är konstruktioner där denna typ av tvång ofta uppstår, och de har höga krav på 
spricksäkerhet vilket är relevant för undersökningen. Vattenlaster och brottgränser dimensioneras 
inte, då de uppstår efter betongens härdning, och saknar därför relevans för denna rapports resultat. 

Modellering av sprickbeteendet i betongen sker endast i FE-programmet ATENA Science, ATENA 
Science klarar de icke-linjära beräkningar beträffande temperaturutveckling i ung betong, uttorkning 
i ung betong, spänningsberäkning i både betong och armering som skapar sprickor på grund av 
förhindrad rörelse (tvång). Modellering av värmeutveckling för handberäkningar sker dessutom i 2D- 
programmet ConTeSt R&D, detta resultat används även för att kalibrera Atenas 
temperaturberäkningar. Inga andra FE-program används för att modellera resultat, då rapporten inte 
är en mjukvarujämförelse. 
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2. Teori 

2.1. Betongens beteende 

2.1.1. Hydration 
Det är under hydrationsfasen som betongen hårdnar och uppnår sin dimensionerande hållfasthet. 
Man betraktar denna process som färdig efter 28 dagar, trots att den egentligen pågår långt efter 
detta (Burström, 2006). 

Direkt när cement blandas med vatten startar hydrationsprocessen och betong bildas. Hydration är 
den process där cementpastan i betongen kemiskt binder vatten. Då vattnet binds av cementen 
kontraherar betongen, vilket kallas autogen krympning. För beräkningar av den autogena 
krympningen blir se kapitel 3.2 och bilagor A-E. 

Under hydrationen sker en värmeutveckling i betongen. Värmeutvecklingen är proportionell mot 
mängden cement. I tjocka betongkonstruktioner finns risk för att värmeutvecklingen blir så stor att 
sprickor uppstår. Nämnd värmeutveckling gör att den unga betongen expanderar. När 
värmeutvecklingen avtar och betongen börjar avsvalna kontraherar den (se Figur 2.1). Hur stor 
expansionen och även senare kontraktionen blir avgörs av värmeexpansionskoefficienten (αcT) och 
hur stor temperaturförändringen är. Värmeexpansionskoefficienten storlek avgörs till största del av 
vilken typ av ballast som används (granit har ca αcT=9x10-6, kvartsit har αcT=13x10-6) (Engström, 2008). 
Eurokod ger ett värde på αcT=10x10-6 om ballastinformation ej finns tillgänglig, men ger ingen vidare 
information om värmeexpansionskoefficienter för olika typer av ballast (SS-EN 1992-3:2006 Eurokod 
2, 2009). 

 

Figur 2.1: Temperaturutveckling över i ung betong under de första 14 dygnen   

Den värmeutveckling som sker på grund av hydrationen är svår att uppskatta och Eurokod ger ingen 
ledning hur den ska beräknas (SS-EN 1992-3:2006 Eurokod 2, 2009). Många faktorer påverkar vilken 
maximal temperatur betongen når. Några av de faktorer som påverkar temperaturutvecklingen är 
tjocklek på konstruktion, val av cementtyp, omgivande temperatur, val av betongklass, formsättnings 
material och tjocklek. Om betongkonstruktionen är tjock får den en stor cementmängd i förhållande 
till sin yta, vilket gör att värmeutvecklingen blir stor i förhållande till ytan som kan kylas. I Figur 2.2 
visas hur en väggkonstruktions tjocklek blir avgörande för hur stor hydrationsvärmeutvecklingen blir. 
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Figur 2.2: Temperaturkurvor för olika tvärsnitt där endast tjocklek varierar  

Formsättning påverkar också, både genom isoleringsegenskaperna hos materialet formen består av 
och tiden formen sitter kvar. Även solstrålning och vindhastigheter påverkar avkylningseffekten 
(Jonasson, et al., 2001). Avkylningen mot formen eller den fria luften skapar en temperaturgradient 
över tvärsnittet. I Figur 2.3 visar temperaturgradienten i en väggkonstruktion under hydrationsfasen. 

 

Figur 2.3: Värmeprofil i ett tvärsnitt under hydrationsfasen  

Om betongens rörelser förhindras kommer spänningar uppstå. Den tidiga expansionen är inte lika 
problematisk i detta hänseende, då betongen är så pass viskoelastisk att  deformationer tillåts utan 
att de leder till sprickor. Kontraktionen som uppstår efter att betongen nått sin maxtemperatur och 
sedan börjar avsvalna innebär att dragspänningar uppstår. Dessa dragspänningar är mer 
problematiska och leder ofta till sprickor. 
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2.1.2. Uttorkning 
Det vatten som inte kemiskt binds upp av cementpastan ligger kvar i betongens porsystem. 
Vattenmängden i porerna kan öka eller minska under betongens livslängd beroende på externa 
faktorer. De faktorer som påverkar vattenmängden i porsystemet är exempelvis betongens 
exponeringsytor, relativ luftfuktighet i omgivning, värme och fritt vatten i kontakt med 
konstruktionen. Under betongens levnad är det inte ovanligt att betongen både expanderar och 
kontraherar på grund av att vattenmängden i porsystemet förändras. Efter gjutning är dock betongen 
totalt vattenmättad och den unga betongen kommer att kontrahera på grund av uttorkning. 
Uttorkningen av porvatten är en mycket långsam process. Den krympning som uppstår på grund av 
uttorkning kallas för autogen krympning (Burström, 2006). 

För att se hur den autogena krympningen beräknas se kapitel 3.2. 

 

2.1.3. Krypning 
Betongens krypegenskaper sänker spänningarna orsakade av temperaturlaster. I den unga betongen 
finns det studier som visar på att spänningarna reduceras ända upp till 50 %. I Figur 2.4 visas hur den 
teoretiskt beräknade spänningen utvecklas över tid med krypning och utan krypning. Betongens 
krypegenskaper beror på flera faktorer så som omgivande relativa fuktigheten, ålder på betongen vid 
pålastningen och temperatur. (Bamforth, 2007). 

 

Figur 2.4 Spänning över tid med och utan krypning (Bamforth, 2007). 

 

Under den inledande hydrationsfasen har betongen låg elasticitetsmodul och högt kryptal, under 
betongens härdning ökar elasticitetsmodulen och kryptalet sjunker. Detta förklarar varför det 
uppstår dragspänningar i betongen efter endast några graders temperatursänkning från det att 
maximal temperatur uppnåtts. I Figur 2.5 visas att dragspänningar uppstår tidigt i konstruktionens 
avsvalningsskede. Vid beräkning av tvångsfaktorer har betongens krypning en reducerande verkan på 
tvångsfaktorn. I Eurokod har tvångsfaktorerna som ges redan tagit hänsyn till betongens krypning 
(Bamforth, 2007). 
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Figur 2.5 Spänning/temperatur över tid 
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2.2. Tvång 
Tvångskrafter är de krafter som uppstår när en konstruktions rörelse förhindras. Om rörelsen skulle 
vara helt fri skulle inga spänningar uppstå. Är den fria rörelsen delvis eller helt förhindrad uppstår 
spänningar och spänningsrelaterande töjningar (Engström, 2007). Förhindras en kontraktion uppstår 
dragspänningar och förhindras en expansion uppstår tryckspänningar. De spänningar som uppstår är 
direkt proportionerliga till den rörelse som förhindras enligt ekvation [2.1].  

 σ = E x ε [2.1] 
Att beräkna hur stor del av den fria rörelsen som förhindras är komplicerat och i handberäkningar 
görs alltid någon form av förenkling. Det är många faktorer som avgör hur stora tvångskrafterna blir. 
Svenska Betongföreningen beskriver de inverkade faktorerna med ett blockdiagram (se Figur 2.6) 
(Svenska Betongföreningen, 1994). Spänningarna kan uppstå på grund av yttre- eller inre tvång, vilka 
närmare förklaras i följande två kapitel. 

 

 

Figur 2.6 Inverkade faktorer vid beräkning av tvångskrafter (Svenska Betongföreningen, 1994) 
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2.2.1. Yttre tvång 
Yttre tvång uppstår när en yttre kraft förhindrar konstruktionens rörelse, exempelvis är när en ny 
vägg gjuts på en platta som redan nått sin färdiga hållfasthet. När den färdiga plattan inte är 
eftergivlig för rörelserna i den yngre uppstår tvångskrafter. Storleken på det yttre tvånget avgörs av 
hur många sidor som är motgjutna, den nya konstruktionens vidhäftning mot den gamla, glidning i 
gjutfogen och hur eftergivlig den gamla konstruktionen är för rörelse. Även temperaturrörelser i den 
gamla konstruktionen samt sättningar är faktorer som påverkar det yttre tvånget. Det yttre tvånget 
delas ofta upp i translations- och rotationstvång. Translationstvånget används för att beräkna de 
spänningar som uppstår när konstruktionen expanderar och kontraherar (se Figur 2.7) (Tilfors & 
Nezhad Arya, 2011). 

 

Figur 2.7 Translations tvång (Tilfors & Nezhad Arya, 2011). 

När väggen expanderar och kontraherar kommer den att vilja böja plattan som den är gjuten mot. 
Rotationstvånget används för att beräkna dessa deformationer (se Figur 2.8) (Tilfors & Nezhad Arya, 
2011). 

 

Figur 2.8. Rotationstvång vid vägg på platta (Tilfors & Nezhad Arya, 2011) 

 

Det yttre tvång som studeras i detta examensarbete är en nygjuten vägg på en befintlig platta. Hur 
stor tvångsgraden mellan vägg och platta blir kan ses i Figur 2.9. Tvångsgraden varierar även med 
längd/höjdförhållande. En förenkling ger att det i väggens underkant alltid råder 100% tvång och vid 
motstående kant varierar tvånget med höjd/längdförhållande enligt Figur 2.10. 
Temperaturspänningarna är alltså som högst vid underkant vägg. Blir temperaturspänningarna större 
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än draghållfastheten så bildas en vinkelrät spricka mot fogen. Figur 2.9 visar även att tvånget blir som 
störst vid väggens mitt. Det är också här som den första och den största sprickan bildas (Emborg, et 
al., 1997). 

 

Figur 2.9 Tvångsgrad vid vägg gjuten mot oeftergivligt material  (Emborg, et al., 1997). 

 

Figur 2.10 Grad av tvång, vägg mot platta som funktion av höjden (y) (Emborg, et al., 1997) 

Vidhäftningen mellan vägg och platta har dock en positiv inverkan på sprickvidderna direkt vid fogen. 
Sprickorna når ofta inte hela vägen ner till gjutfogen. Verkliga fall visar att sprickorna oftast bildas vid 
10-20 % av avståndet från väggens underkant till den höjd där tvånget är lika med noll. Sprickan 
startar i ovan nämnda område och fortsätter mot den övre fria kanten tills spänningsnivåerna är så 
pass låga att vidare sprickbildning upphör (Emborg, et al., 1997). 

Sprickans höjd och vidd är alltså beroende av ovan nämnda höjd/längd förhållande. Andra faktorer 
som påverkar är temperaturutvecklingen i den nygjutna väggen, plattans styvhet och temperatur 
samt den glidning (se stycke nedan) som sker i gjutfogen. Armeringsmängden i den nygjutna väggen 
har också stor betydelse för sprickvidderna, läs mer om detta i kapitel 2.4 (Emborg, et al., 1997). 

Glidning som sker i fogen är beroende av hur stor råheten är på plattan som den nygjutna väggen 
gjuts mot och uppstickande armering mellan platta och vägg. Sker ingen glidning i fogen uppstår 
stora skjuvspänningar i väggens yttre ändar. Detta medför att skjuvsprickor bildas vid väggens ändar 
(se kapitel 4.4 Fall 1: Fixerad kontakt mot platta och kapitel 4.4 Fall 5: Fixerad underkant vägg)  
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(Emborg, et al., 1997). Detta beteende tydliggörs av Mats Emborg i Figur 2.11. I detta examensarbete 
har det antagits att viss glidning kommer att ske i gjutfogen. 

 

Figur 2.11 Skjuvspänningar som uppstår vid fogens ände (Emborg, et al., 1997) 

Yttre tvång dimensioneras enligt Eurokod genom att man beaktar vilket tvångsfall konstruktionen 
utsätts för och uppskattar hur stor del av den fria rörelsen som förhindras. Figur 2.11 visar de 
tvångsfall som Eurokod tar upp. Tvångsgraden läses sedan ut ur Figur 2.12. Eurokod beskriver hur 
tvångsgraden varierar i höjdled beroende på förhållandet längd/höjd enligt Figur 2.12 (SS-EN 1992-
3:2006 Eurokod 2, 2009). Det bör även nämnas att den tvångsgrad som ges av Eurokod redan tagit 
hänsyn till den krypning (se kapitel 2.1.3) som sker i betongen (Bamforth, 2007).  En notering bör 
även göras  att Eurokod inte tar hänsyn till gjutetappernas längd utan att alla gjutetapper över 4.8m 
behandlas lika. I den formel som Engström använder blir gjutlängden en viktig faktor, enligt 

𝑅𝑅 =
1

1 + 𝐸𝐸𝐶𝐶 ∗ 𝐴𝐴𝑐𝑐
𝑆𝑆 ∗ 𝐿𝐿

 

 

Där:  
S är Normalkraft/förflyttning  
Ec är E-modul för betong 
Ac är betongtvärsnittets area  
L är gjutetappens längd (Engström, 2007).  
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Bamforths skriver angående gjutlängder att: 

” As a rule of thumb, any concrete element cast against an adjacent 
element of the same thickness or greater, and which achieves a 
temperature rise in excess of about 20 °C, has a significant risk of early 
thermal cracking if the length of the joint exceeds about 5 m.” 

I stället för längd tar Bamforth i stället med förhållandet mellan tvärsnittsarea för vägg och platta 
som en faktor för tvånget (Bamforth, 2007).  Bamforth beräknar tvånget enligt följande ekvation.  

𝑅𝑅 =
1

1 + 𝐴𝐴𝑛𝑛
𝐴𝐴𝑜𝑜

∗ 𝐸𝐸𝑛𝑛𝐸𝐸𝑜𝑜

 

  Där:  
  An är tvärsnittsarea för nygjuten betong  
  Ao är tvärsnittsarea för gammal 
  En E-modul för nygjuten betong 
  En E-modul för gammal betong 

I både Bamforth och Engströms beräkningsmetoder beräknas också ett tidsberoende kryptal som 
reducerar tvångsspänningarna. Det är tydligt att det råder olika uppfattningar om hur tvång bör 
beräknas, och att metoden Eurokod föreskriver är mycket förenklad. 
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Figur 2.12. Yttre tvångsfall (SS-EN 1992-3:2006 Eurokod 2, 2009) 

 

Figur 2.13 Tvångsfaktor beroende på längd/höjdförhållande (SS-EN 1992-3:2006 Eurokod 2, 2009)  
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2.2.2. Inre tvång 
Inre tvång uppstår på grund av att rörelsen förhindras mellan olika delar av tvärsnittet på grund av 
temperatur- och fukt-gradient. Ett exempel är under den tidiga hydrationsfasen då det finns en 
temperaturgradient i tvärsnittet. Hur stor temperaturgradienten blir avgörs av betong- och cement-
typ, konstruktionens tjocklek, yttre omständigheter som temperatur, luftfuktighet, vindhastigheter 
och formsättnings material. I Figur 2.14 visas hur temperaturgradienten för en betongkonstruktion 
med 500 mms tjocklek av cementtyp CEM I 350 kg/m3 varierar med olika formsättnings material. 

 

Figur 2.14 Temperaturgradient kärna till yta med olika typer av formsättning (Bamforth, 2007) 

När den varma kärnan i tvärsnittet expanderar mer än de svala ytterkanterna uppstår 
dragspänningar i tvärsnittets ytterkanter vilket kan leda till att ytsprickor bildas. Ytsprickor kan också 
bildas strax efter formrivning på grund av snabb nedkylning av tvärsnittets ytterkanter. Dessa två 
typer ytsprickor är i vanliga fall ytliga och inte farliga men kan vara anvisningar för sprickbildning i ett 
senare skede. När kärnan börjar svalna uppstår dragspänningar mot konstruktionens ytan. Detta 
leder till att ytsprickorna sluts. När kärnan fortsätter att svalna ökar dragspänningarna i kärnan vilket 
kan leda till att genomgående sprickor bildas (Bamforth, 2007). Figur 2.15 visar sprickor orsakade av 
inre tvång under en konstruktions hydrationsfas och avsvalningsfas. Eurokod tar inte upp hur det inre 
tvånget ska hanteras eller beräknas. Eurokod behandlar endast det tidigare nämnda yttre tvånget. 

 

2.3. Figur 2.15. Inre tvångssprickor, (Bamforth, 2007)
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2.3. Sprickor 
Betongens draghållfasthet är relativt låg. Därför är det naturligt att betong spricker. Sprickbildningen 
startar när dragspänningarna överskrider betongens draghållfasthet, se Figur 2.16. Dragspänningarna 
kan uppkomma på grund av yttre last eller tidigare nämnda tvångskrafter (Engström, 2008). Detta 
examensarbete fokuserar enbart på sprickbildning orsakad av tvångskrafter.  

Figur 2.16 Spänning/draghållfasthets kurva över tid. 

Tvångssprickor delas ofta in i två typer; ytliga och genomgående sprickor. Ytliga sprickor som 
uppträder i expansionsfasen på grund av inre tvång och genomgående sprickor under 
kontraktionsfasen som orsakas av inre eller ett yttre tvång (se Figur 2.17). De tidiga ytliga sprickorna 
uppträder inom någon eller några dagar efter gjutning och sluter sig vanligtvis under 
kontraktionsfasen. Ytsprickorna utgör dock anvisningar för sprickbildning orsakad av andra 
sprickfaktorer som yttre last senare i konstruktionens liv. Sprickorna som uppstår under 
kontraktionsfasen blir oftast genomgående och bestående. Dessa sprickor är oftast mer 
problematiska med hänsyn på konstruktionens utseende, täthet, beständighet och funktion (Svenska 
Betongföreningen, 1994).  
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Figur 2.17 exempel på sprickor i expansion- och kontraktionsfas (Jonasson, et al., 2001) 

Enligt Eurokod gäller  

”sprickbildning är normalt förekommande i armerad betong utsatt for böjning, skjuvning, 
vridning eller dragspänningar orsakade av yttre last, tvång eller påtvingad deformation. 
Sprickbildning ska begränsas, så att bärverket kan fylla avsedd funktion och har erforderlig 
beständighet samt så att dess utseende förblir acceptabelt.”  (SS-EN 1992-1-1:2005 Eurokod 
2, 2008) 

Eftersom i princip alla betongkonstruktioner spricker är det viktigt att kontrollera och sätta villkor för 
hur stora sprickvidderna får vara. Sprickviddsbegränsning är extra viktigt i vattenmagasin, dels på 
grund av läckagerisk men också för att förhindra att fritt vatten kommer i kontakt med armeringen 
(vilket påskyndar korrosionen av armeringsjärnen). Som exempel på hur stora mänger vatten som 
läcker i en vattenbassäng på grund av betongens naturliga otäthet orsakad av betongens porsystem 
och sprickor skriver (Azadrad & Holtskog, 2016):  

”Exempelvis genom en 200 mm tjock betongplatta till en bassäng med 10 m 
vattendjup läcker ca 1 kg/(dygn·m2). Om det i samma platta finns en 0,1 
mm bred och 1 m lång spricka per m2 blir läckaget ca 2500 kg/(dygn·m2).”  

För konstruktioner som utsätts för ensidigt vattentryck väljs vilken täthetsklass konstruktionen ska 
ha. Täthetsklasserna anges i Eurokod (se Tabell 2.1) (SS-EN 1992-3:2006 Eurokod 2, 2009). 

Tabell 2.1 Täthetsklasser enligt Eurokod 

Täthetsklass Krav 

0 Viss grad av läckage tillåtet eller läckage tillåts 

1 Läckage ska begränsas. Fuktiga/blöta fläckar tillåts i viss mängd 

2 Läckage ska vara minimalt, inga fläckar tillåts 

3 Läckage tillåts ej  



16 
 

För täthetsklass 0 kan bestämmelserna i SS-EN 1992-1 tillämpas. Dessa regler ställer endast krav på 
beständighet och inte på vattentäthet.  

För täthetsklass 1 ska genomgående sprickor som förväntas uppkomma begränsas till en maximal 
karakteristisk sprickbredd, w

k1
, som beror på vattentrycket mot väggen och väggens tjocklek. 

Sprickbreddskravet blir då strängare längst ner på väggen än högre upp på väggen.  

Bestämmelserna i SS-EN 1992-1, avsnitt 7.3.2 kan även tillämpas om två ytterligare krav uppfylls:  

Vissa delar av konstruktionens tvärsnitt ska vara konstant tryckta inom en tryckzonshöjd av det 
minsta värdet av minst 50 mm eller 0,2 x väggens tjocklek.   

Genomgående sprickor som inte överstiger 0,2 mm kan förväntas självläka, förutsatt att 
töjningsvariationerna på grund av last eller temperaturvariationer, inte är större än 150 · 10-6. 
Töjningsvidd avser töjning i armering. 

För täthetsklass 2 krävs generellt att genomgående sprickor ska förhindras om inte andra åtgärder 
vidtas, t.ex. membran eller annan tät ytbeläggning.  

För täthetsklass 3 krävs membran eller annan tät ytbeläggning. 

Eurokod ger råd för hur sprickor orsakade av tvång kan begränsas med att man ska undvika att få 
högre dragspänningar än betongens draghållfasthet fctk,0.05 eller att hela konstruktionen konstrueras 
så att den är under ständig kompression. Detta ska uppnås genom att temperaturökningen orsakad 
av hydrationsvärme begränsas, ta bort eller reducera tvånget, reducera krympningen av betongen, 
använda en betong med låg värmeexpansionskoefficient, använda en betong med hög 
draghållfasthet eller att konstruktionen förspänns (SS-EN 1992-3:2006 Eurokod 2, 2009). 

En vanlig metod idag för att förhindra tidiga temperatursprickor är att begränsa 
hydrationsvärmeutvecklingen genom att konstruktionen förses med kylrör (Engström, 2008). 
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2.4. Armering 
Sprickvidderna går att begränsa med hjälp av armering, men armering kan aldrig helt hindra att 
sprickor uppstår. Detta då armeringen inte har någon betydelse för betongen förrän första sprickan 
uppstår. Grova sprickor kan dock förhindras med en lämplig sprickfördelande armering. (Svenska 
Betongföreningen, 1994). Orsaken till att sprickbildning inte helt kan undvikas med hjälp av armering 
beror på interaktionen mellan betong och armering i ett osprucket tvärsnitt. I ospruckna tvärsnitt 
antas det vara full interaktion mellan armeringen och betongen. Töjningarna som uppstår i betongen 
är lika stora som töjningarna som uppstår i armeringsstålet  

εc =  εs 
 
Den dragtöjning betong klarar av innan uppsprickning är 

εctu = 0,1 ∗ 10−3 
 
Spänningen som uppstår i armeringsstålet blir då 

σs = Es ∗ ε𝑠𝑠 = 200 ∗ 109(Pa) ∗ 0,1 ∗ 10−3 = 20 ∗ 106 Pa 
Vanligt armeringsstål (B500B) har en flytgräns på fyk = 500MPa. Detta betyder att endast ca 4 % av 
armeringsstålets draghållfasthet utnyttjas innan uppsprickning. Det är först efter uppsprickning av 
betongen som armeringsstålets höga draghållfasthet kan utnyttjas (Engström, 2007). 

Enligt Eurokod beräknas erforderlig sprickfördelande armering enligt ekvation [2.2] 

 
 
As,min 

 

Act 

 

 

σs 

 

 

 

 

fct,eff 

 

 

 

k 
 
 
 
 
 

kc 

As,min ∗ σs = kc ∗ k ∗ fct,eff ∗ Act 
där: 
är minimiarmeringens tvärsnittsarea inom den dragna zonen 
 
är betongytan inom den dragna zonen. Den dragna zonen är den del av tvärsnittet 
som beräknas ha dragspänningar just innan den första sprickan uppkommer 
 
är absolutvärdet på största tillåtna spänning i armeringen omedelbart efter 
uppsprickning. Detta kan sättas till armeringens flytgrans, fyk ett lägre värde kan 
emellertid behövas for att gränsvärden på sprickbredd enligt reglerna om maximal 
armeringsdiameter och –delning (se 7.3.3 (2)) ska uppfyllas. 
 
är medelvärdet på betongens draghållfasthet vid den tidpunkt då första sprickan 
förväntas uppkomma: fct,eff = fctm eller lägre, fctm(t), om sprickbildning förväntas 
tidigare an 28 dagar efter gjutningen 
 
är en koefficient som kompenserar för inverkan av ojämna egenspänningar som 
medför en minskning av tvångskrafter 
= 1,0 for liv med h < 300 mm eller flänsar med b < 300 mm 
= 0,65 for liv med h > 800 mm eller flänsar med b > 800 mm 
mellanliggande värden kan bestämmas genom interpolering 
 
är en koefficient som beaktar spänningsfördelningen inom tvärsnittet omedelbart 
före uppsprickning och inre hävarmens ändring: 
Vid ren dragning 
kc = 1,0 

[2.2] 
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För att bestämma största tillåtna armeringsspänning σs för olika sprickviddskrav ger Eurokod två 
figurer; en figur för maximal stångdiameter (se Figur 2.18) och en figur för maximalt 
armeringsavstånd (se Figur 2.19) (SS-EN 1992-3:2006 Eurokod 2, 2009). 

 

Figur 2.18 Maximal stångdiameter (SS-EN 1992-3:2006 Eurokod 2, 2009) 

 

Figur 2.19 Maximal armeringsavstånd (SS-EN 1992-3:2006 Eurokod 2, 2009) 
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2.5. Modellering 

2.5.1. Atena Science 
Atena Science är ett FE-program för 3D ickelinjära beräkningar av betongkonstruktioner. FE-
beräkning bygger på att en konstruktion förenklas till ett antal element, vars komplexitet kan varieras 
efter behov. Dessa element är beroende av varandra, vilket innebär att om ett element påverkas kan 
rörelser och spänningar beräknas över alla noder i övriga element. Att skapa en FE-modell kräver att 
man är uppmärksam på de noder som direkt påverkas av krafter, då de kan ge felaktiga resultat i 
beräkningarna då spänningar går mot oändlig storlek. Man bör också vara uppmärksam på hur fint 
elementnät man använder, ett finare elementnät ger mer noggranna resultat men ökar 
beräkningstiden avsevärt. 

En fördel med Atena Science är att det är specialanpassat för betong och därför är mycket 
betongmaterialdata redan angivet. En annan fördel med Atena Science är att det går att modellera 
den tidiga hydrationsvärmeutvecklingen, en funktion som många andra FE-program saknar. Atena 
Science är utvecklat av Cervenka Consulting. (Cervenka Consulting, 2017) 

Vad som skiljer ickelinjär FE-modellering från linjär är att beräkningarna görs i flera steg, där följande 
beräkningar tar hänsyn till resultaten ur de tidigare. Detta är en förutsättning för att kunna beräkna 
betongsprickor, då modellens egenskaper förändras så fort den första sprickan uppstår.  

2.5.2. ConTeSt R&D 
ConTeSt R&D är ett 2D FE-program utvecklat av det svenska företaget Jejms Concrete AB. Det 
används för att modellera temperaturutveckling och tillhörande spänningar i ung betong. 
Modelleringen skiljer sig från Atena på så sätt att den enbart sker i två dimensioner och betraktar ett 
tvärsnitt av konstruktionen. ConTeSt R&D tar heller inte hänsyn till några yttre krafter, utan beräknar 
enbart värmeutvecklingen med omgivande material beroende på faktorer som isolering, vind etc. 
Tack vare den förenklade modellen kan en del svårigheter som normalt hör till FE-modellering 
undvikas. 

Anledningen till att betongens temperaturer modellerats separat är att Eurokod saknar verktyg för 
att beräkna temperaturutvecklingen under hydrationsfasen. Datan från ConTest R&D har även 
används för att jämföra resultaten från temperaturutvecklingen med beräkningarna från Atena. 

2.5.3. Handberäkning 
Handberäkningar har utförts genom att en beräkningsmall i Microsoft Excel tagits fram enligt 
Eurokod (se Bilaga A-D). Betongens egenskaper väljs ur tabell varpå mallen korrigerar dessa värden 
beroende på vilken tidpunkt man vill beräkna sprickvidderna. Då Eurokod saknar metod för att 
dimensionera betongens temperaturutveckling under hydrationsfasen används den 
medeltemperaturskillnad för tvärsnittet som modellerats i ConTeSt R&D. Medeltemperaturskillnaden 
används för att beräkna krympningen som orsakas av temperaturförändringarna. I 
handberäkningarna har en förenkling gjorts där inledande expansionsfasen bortses från, och 
tvärsnittet beräknas vara utsatt för dragspänningar från och med att maximal temperatur för 
tvärsnittet uppnåtts. 
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3. Genomförande 

3.1. ConTeSt R&D 
I ConTeSt R&D har en modell upprättats för att simulera temperaturutvecklingen och tillhörande 
rörelser i den unga betongen. En modell av en betongplatta i mogen betong (28 dagars hållfasthet) 
som vilar på mark modelleras i 2D, med en vägg stående på kanten av plattan (Se Figur 3.1). Därefter 
skapas varianter av modellfilen med olika tjocklek på väggen. Betongen som modelleras har klass 
40/50 med vct=0.38 Degerhamns cement från Cementa AB. Betongdata är framtagen av Luleå 
tekniska universitet. Initialtemperatur på väggens betong sätts till 23˚C. Plattans initialtemperatur är 
20˚C. De yttre randvillkor som modelleras är omgivande lufttemperatur 20˚C och vindhastighet på 
2m/s. Formsättning på väggen modelleras som 18mm plywoodskiva med formrivning efter 7 dygn. 
De värmeövergångskoefficienter som använts är de standardvärden som anges i programmet. 
Elementnätets storlek sätts till 0.1m. Elementnätet för modellen visas i Figur 3.2.  

 

Figur 3.1 Exempel på modell ConTest R&D  

 

Figur 3.2 Emlementnät för modellering i ConTest R&D 

 



22 
 

Modellerna används för att generera värmeutvecklingskurvor, där olika punkter i tvärsnittet avläses 
över tid, för att ta fram en maxtemperatur och en medeltemperatur för tvärsnittet. 
Maxtemperaturvärdet används vidare för att justera betongdatan i Atena för att få denna att 
överensstämma med svensk betong. I kapitel 4.2 visas resultaten av ConTest R&D modelleringen 
samt en jämförelse med Atena. Medeltemperaturdata används i handberäkningarna för att ta fram 
temperaturskillnaderna vid olika tidpunkter (se Bilaga A-E). 

3.2. Handberäkning 
Ett handberäkningsdokument har tagits fram i Microsoft Excel (se Bilaga A -D). Verifiering av 
Exceldokumentet gjordes med hjälp av Mathcad (se Bilaga E). Materialdata har tagits ur Eurokod SS-
EN 1992-1-1:2005 tabell 3.1 (se Figur 3.3).  

Temperaturdifferensen (T1) mellan den maximala medeltemperaturen som råder i tvärsnittet och 
medeltemperaturen vid beräkningsdagen är dataframtagen i ConTeSt R&D. Här används en 
förenkling då  Alla beräkningar har utförts enligt Eurokod 1992-1-1:2005 samt Eurokod SS-EN 1992-
3:2006. Sprickvidderna som handberäkningarna ger kan ses i kapitel 4.1. Nedan följer de ekvationer 
som använts i handberäkningsmallen.  

Krympningen på grund av temperatursänkning har beräknats enligt ekvation [3.1]. 

 εcT = αc ∗ T1 
 

αc=10*10-6 (SS-EN 1992-3:2006 Eurokod 2, 2009) 

[3.1] 

 

Den tidsberoende autogena krympningen har beräknats enligt ekvation [3.2]. 

 εca(t) = βas(t) ∗ εca(∞) 
 

εca(∞) = 2,5 ∗ (fck − 10) ∗ 106 
 

βac(t) = 1 − e−0,2t0,5
 

εca(t) är krypningen som skett vid dagar (t) 
Där t är angivet i dagar  

[3.2] 
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Krympningen orsakad av uttorkning är också tidsberoende och först har en slutliggiltig krympning på 
grund av uttorkning beräknats enligt ekvation [3.3]. 

 
εcd,0 = 0,85 ∗ �(220 + 100 ∗ αds1) ∗ e−αds2∗

fcm
fcmo� ∗ 10−6 ∗ βRH 

 

βRH = 1,55 ∗ �1 − �
RH

RH0
�
3
� 

 
fcm är medel tryckhållfasthet (MPa) 

fcmo=10 MPa 
αds1 är en koefficient beroende av cementtyp 

= 3 för cementklass S 
= 4 för cementklass N 
= 6 för cementklass R 

αds2 är en koefficient beroende av cementtyp 
= 0,13 för cementklass S 
= 0,12 för cementklass N 
= 0,11 för cementklass R 

RH är medel på omgivande luftfuktighet (%) 
RH0=100% 

[3.3] 

 

Beräkningen av hur stor del av den slutgiltiga uttorkningskrympningen har beräknats enligt ekvation 
[3.4]. 

 εcd(t) = βds(t, ts) ∗ kh ∗ εcd,0 
kh är en koefficient som beror på den fiktiva tjockleken h0 

h0 kh 
100 1,0 
200 0,85 
300 0,75 

≥500 0,7 
εcd,0 är slutliggiltig krympning orsakad av uttorkning 
t är betongens ålder vid betraktad tidpunkt i dagar 

ts är betongens ålder (dagar) vid början av uttorkningskrympningen 
h0 är den fiktiva tjockleken (mm) på tvärsnittet=2Ac/u 

Ac är betongtvärsnittets area 
u är omkretsen för den del av tvärsnittet som är exponerad för uttorkning 

βds(t, ts) = t−ts

t−ts++0,04∗�h0
3
   

[3.4] 

 

Den totala krympningen vid tidpunkten (t) har beräknats med ekvation [3.5]. 

 εfree = εcT + εca,(t) + εcd(t)  [3.5] 
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Sprickavstådet har beräknats med ekvation [3.6]. 

 Sr,max = k3 ∗ c + k1 ∗ k2 ∗ k4 ∗
ϕ

ρp,eff
 

C är täckande betongskikt till längsgående armering 
k1 är en koefficient som beaktar den vid häftande armeringens 

vidhäftningsegenskaper 
=0,8 vid god vidhäftning 

=1,6 för stänger med praktiskt taget slät yta 
k2 är en koefficient som beaktar töjningsfördelningen 

=0,5 för böjning 
=1,0 för ren dragning 

Rekommenderade värden för k3 och k4 är k3=3.4 k4=0,425 
Φ är längsgående armerings diameter 

Ρp,eff = As
Ac,eff

  

[3.6] 

 

Sprickvidden har beräknats med ekvation [3.7]. 

 wk = Sr,max ∗ (εsm − εcm) 
 

Där (εsm − εcm) = Rax ∗ εfree (SS-EN 1992-3:2006 Eurokod 2, 2009) 
Rax är tvångsfaktorn tagen ur Figur 2.11 & Figur 2.12. 

[3.7] 

 

Kontroll för om tvärsnittet spricker eller ej har gjorts med att först beräkna en tidsberoende 
draghållfast enligt ekvation [3.8]. 

 fctm(t) = �βcc(t)�α ∗ fctm 
 

βcc(t) = e
s∗�1−�28t �

0,5
�
 

 
fctm(t) är betongens medel draghållfasthet vid åldern (t) dagar 

α = 1 för t < 28 
α = 2/3 för t ≥ 28 

βcc(t) är en koefficient som beror av betongens ålder 
t är betongens ålder i dagar 

s är en koefficient som beror av cementtyp 
= 0,20 för cement i hållfasthetsklasserna CEM 42,5 R, CEM 52,5 N och CEM 52,5 R 

(klass R)  
= 0,25 för cement hållfasthetsklasserna CEM 32,5 R, CEM 42,5 N (klass N) 

= 0,38 för cement hållfasthetsklassen CEM 32,5 N (klass S) 

[3.8] 
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Spänningen som uppstår i tvärsnittet har beräknats enligt ekvation[3.9]. 

 σ(t) = Ecm(t) ∗ Rax ∗ εfree 
 

Ecm(t) = �
fcm(t)

fcm
�
0,3

∗ Ecm 

 
fcm(t) = βcc(t) ∗ fcm 

 

βcc(t) = e
s∗�1−�28t �

0,5
�
 

 
fcm(t) är betongens medel tryckhållfasthet vid åldern (t) dagar 

βcc(t) är en koefficient som beror av betongens ålder 
t är betongens ålder i dagar 

s är en koefficient som beror av cementtyp 
= 0,20 för cement i hållfasthetsklasserna CEM 42,5 R, CEM 52,5 N och CEM 52,5 R 

(klass R) 
= 0,25 för cement hållfasthetsklasserna CEM 32,5 R, CEM 42,5 N (klass N) 

= 0,38 för cement hallfasthetsklassen CEM 32,5 N (klass S) 

[3.9] 

 

Sprickfaktorn för uppsprickning beräknas enligt ekvation [3.10].  

 
S =

σ(t)
fctm(t) 

S > 1 Sprucket tvärsnitt  
S < 1 Osprucket tvärsnitt  

[3.10] 
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Figur 3.3: Eurokod Tabell 3.1 (SS-EN 1992-1-1:2005 Eurokod 2, 2008) 
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3.3. Atena 
Ett antal faktorer begränsar modelleringen i Atena. För att analysera temperaturkurvan över väggens 
tvärsnitt krävs många element i djupled, vilket gör att modellen blir tungberäknad om man 
analyserar en fullskalig vägg. Temperaturvariationen i höjdled och bredd är liten bortsett från vid 
kanterna, men även här krävs många element för att kunna beräkna de sprickor som uppstår. Då 
programvarans stabilitet påverkas i takt med att modellens komplexitet ökar innebär detta en 
balansgång, där man vill ha en så tät modell som möjligt utan att överskrida den gräns där 
beräkningarna tar allt för lång tid. 

Plattan har inte samma behov av tätt elementnät i värmeutvecklingsberäkningarna, då utvecklingen i 
plattan kommer vara jämn och resultat som interpoleras mellan noder således hamnar nära verkliga 
värden.  

Betongen har modellerats med solid element. Solid element kan uppta krafter elementets alla 
riktningar. Detta medför att spänningar och töjningar kan beräknas i elementets alla riktningar. 
Armeringen har modellerats med linjer som sedan har givets Atenas armerings material. Atenas 
armerings material modelleras som bar-element vilket medför att de endast kan uppta krafter i linjes 
längdriktning. På grund av ovan nämnda anledning klarar armeringen inga tvärkrafter och spänning 
och töjning kan endast beräknas i linjens längdriktning. 

För att modellera betonghydrationen har cementdatan från Atena behövt anpassas till svenska 
förhållanden. Atena har endast östeuropeiska cementstandarder förprogrammerade. Dessa 
cementklasser har mycket större andel fyllnadsämnen än de som är vanliga i Sverige. Då Atena inte 
använder samma variabler för att beskriva hydrationskurvan har detta inneburit att en 
approximation fått göras. I detta syfte har ett antal tvärsnitt upprättats i ConTeSt R&D, där svensk 
betong med materialdata från Luleå Universitet har modellerats, varpå identiska tvärsnitt 
modellerats i Atena med samma yttrerandvillkor. Därpå har hydrationsegenskaperna i Atena 
justerats tills värmeutvecklingen överensstämmer med ConTest R&D. De variabler som kan anpassas 
i Atena är materialegenskaper för alla betongens beståndsdelar (värmekapacitet och konduktivitet 
för cement, vatten, ballast och fyllnadsmaterial) samt diffusions- och evaporationsvärden för vatten. 
Dessa värden är till stor del fysikaliska förutsättningar, och har lämnats orörda. Värden för 
hydrationskurvans form och energipotentialen hos den färdigutvecklade betongen är de värden som 
justerats för att approximera förutsättningarna för den svenska betongen. Variablerna har anpassats 
för att hamna så nära som möjligt hydrationen för svensk betongklass 40/50 cementtyp 42.5R. I 
kapitel 4.2 visas jämförelse av värmeutvecklingen i ConTest R&D och Atena.  

När hydrationsmodellen anses tillfredställande används det modifierade materialet för att simulera 
hydrationen i en långsträckt vägg. För att simulera temperaturen används en modell med tätt 
elementnät över tvärsnittet, där temperaturvariationen är stor. I väggens längs led är 
temperaturvariationen mindre, vilket innebär att större element har använts. 

Beräkningen sker i ett definierat antal intervall, uppdelat i beräkningssteg. Det första intervallet sätts 
till 7 dygn, med ett beräkningssteg var fjärde timme. Intervall nr två är från dygn 7 till 14. Samma 
beräkningssteg har använts i intervall två som i intervall ett. 

Yttre randvillkor för temperatur och fukt måste sättas för att korrekt simulera omgivningen. En 
omgivningstemperatur på 20° C och RF på 80 % har använts. De 7 första dygnen har väggens 
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långsidor lägre värmeöverföringsförmåga och en högre luftfuktighet för att simulera konstruktionens 
form. Väggens underkant har också lägre värmeledningsförmåga. Detta för att simulera plattan 
väggen gjuts mot. Vid intervall två (dygn 7-14) ändras randvillkoren för väggens långsida, detta för att 
simulera form rivningen. En kortsida lämnas utan randvillkor under båda intervallen. Denna kortsida 
är adiabatisk, och kommer att utgöra väggens symmetrilinje.  

3.3.1. Konvergensstudie 
Vid FE-beräkning ger förfinad beräkning mer exakta resultat. Noggrannheten i beräkningarna kan 
varieras både efter hur täta beräkningssteg som genomförs under den beräknade tiden, och i hur 
stort elementnät som används för beräkningarna, men ökad noggrannhet ökar beräkningstiden. 
Därför genomförs en konvergensstudie för att analysera vid vilken noggrannhetsnivå skillnaden 
mellan resultaten hamnar inom en acceptabel marginal. Att öka antalet beräkningssteg innebär en 
linjär ökning av beräkningstiden, och ger tätare mätpunkter i tid, medan en med noggrann modell 
ökar beräkningstiden exponentiellt. 

Tätheten på elementnätet är en viktig faktorn vid FE-modellering. Eftersom värden räknas fram i 
noder och sen interpoleras över ytan mellan dem innebär ett glesare elementnät att variation i 
värden kan missas. Dessutom kan ett alltför glest elementnät ge rena beräkningsfel, vilket kan 
innebära att modellen uppvisar krafter eller rörelser som är helt felaktiga.  

För att avgöra antalet beräkningssteg har en modell för hydration upprättats och temperaturkurvan 
har tagits fram med ökande antal steg. Beräknat intervall är 0 till 28 dagar och initialt antal steg är 28. 
Därefter ökas antalet beräkningssteg och noggrannheten hos temperaturkurvorna jämförs. Ökningen 
sker från 1 steg per dag till slutligen 24 steg per dag. 

Resultaten visar att efter dag 5 är temperaturutveckling i stort sett linjär och resultaten konvergerar. 
I Figur 3.4 visas konvergensstudiens resultat från dygn 0-28. Störst skillnad i konvergensstudien fås 
vid maximaltemperatur. Här visar resultaten att tätare steg än 4 timmar (6 steg/dygn) är tillräckligt 
för att maxtemperaturen ska konvergera och kurvorna ska närma sig varandra. I Figur 3.5 visas 
temperaturutvecklingen från dag 0-4. 
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Figur 3.4 Konvergensstudie antal steg dag 0-28 

 

Figur 3.5 Konvergensstudie antal steg dag 0-4 
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Elementnätet kräver för värmeberäkningarna en väldigt hög täthet i väggens tjocklek, för att korrekt 
fånga temperaturgradienten nära ytan. Om elementnätet är för glest kommer gradientens form inte 
kunna fånga temperaturskillnaderna nära betongens yta. För att undersöka detta har en modell av 
ett 500 mm tjockt tvärsnitt beräknats, med först 2 element i tjocklek och sen ökande antal element 
tills konvergens uppnås.  

 

Figur 3.6 Konvergensstudie elementtjocklek i transportmodul 

Av diagrammet i Figur 3.6 kan utläsas att 32 element i djupled, alltså en elementstorlek som 
underskrider 20 mm per element, ger en drastisk förändring i temperaturkurvans form och totala 
värmeutvecklingen. Detta i kombination med temperaturfördelningen över tvärsnittet ger en tydlig 
anvisning om hur låg elementtjocklek som krävs för att ta fram pålitliga värden. I Figur 3.7 visas hur 
gradienten över tvärsnittet ser ut, och i detta hänseende skiljer sig resultaten väldigt lite åt vid minst 
8 element. 
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Figur 3.7: Temperaturfördelning över tvärsnitt 

 

Den sista konvergensstudie som behöver utföras gäller elementens längd och höjd. Denna 
konvergensstudie är mindre relevant för temperaturberäkningarna men desto mer relevant för 
sprickberäkningarna. Detta då temperaturen är relativt jämn i höjd och längsled. Här har en modell 
av ett meterlångt prisma beräknats som inspänt i båda ändar och storleken på de sprickor som 
uppstår när det utsätts för en krymplast analyserats. 
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Man kan se att sprickviddsberäkningarna blir mer tillförlitliga ju tätare elementnät som används. 
Eftersom den modell som krävs för att ta fram sprickmönster måste ha stora dimensioner blir det 
inte rimligt att understiga en elementstorlek på ca 250 x 250 mm för att hinna köra de fall som 
planerats. Av detta skäl avbröts konvergensstudien för sprickvidder för att återupptas i ett senare 
skede, om den visade sig behövas. Atenas metod för lokal förtätning av elementnätet var heller inte 
kompatibelt med den typ av nät som krävdes för våra modeller (lokal förtätning kräver tetrahedral 
eller prism-nät, men våra sprickviddsberäkningar stannar med felmeddelanden om de inte körs med 
hexahedral-nät). 

3.3.2. Transportmodul  
Den första modelleringen utförs i Atenas transportmodul. I Atenas transport modul beräknas 
värmeutveckling, värmetransport, fukttransport samt hur stor del av hydrationen som skett. 
Betongdata bestäms och som yttre randvillkor anges luftfuktighet och lufttemperatur. I Fall A, Fall B 
och Fall B.2 har betongrecept enligt Bilaga F använts. Betongdata i Atena är justerade för att 
överensstämma med svenska betongstandarder. Framtagandet av betongdata har gjorts genom en 
jämförelsestudie med ConTest R&D. Atenas betongdata har modifieras för att få en likande 
temperaturutveckling som ConTest R&D. I Fall C har betongrecept enligt Bilaga G använts. För 
jämförelse av temperaturutveckling över tid mellan Atena och ConTest R&D se kapitel 4.2. 

Initialtemp för betongen som gjuts har valts till 3 ˚C högre än omgivande lufttemperatur utifrån 
uppmätta betongtemperaturer. Formsättningen har valts till 18 mm oisolerat trä med 
värmeövergångskoefficient 5 W/m2K. Dessa värden har valts för att överensstämma med en rapport 
skriven av Jan-Erik Jonasson m.fl. där bland annat gjuttemperaturer och 
värmeövergångskoefficienter studerats (Jonasson, et al., 2001). 

Vägg och platta har modellerats med en kortsida med adiabatiskt randvillkor för att simulera 
symmetri. Detta har gjorts för att beräkningstider ska kortas ner.  

Samtliga modeller har beräknats över en tid på 14 dygn med ett steg var fjärde timme. För 
konvergensstudie för antal beräkningssteg se kapitel 3.3.1.  
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Fall A 
Befintlig platta på mark (ålder 28 dagar) temperatur 20 ˚C 
Betongklass: 40/50 
Tjocklek: 0.5 m 
Längd: 22 m 
Bredd: 6 m 
Elementnät enligt Tabell 3.1. 

Tabell 3.1 Elementstorlek för platta 

Elementstorlek 
Tjocklek 125mm 
Längd 500mm 
Bredd 50mm de 10 första sedan 500mm 
Vägg som gjuts mot platta betongrecept och yttre randvillkor enligt Bilaga F. 
Tjocklek 0.5m 
Längd 20m  
Höjd 4m 
Elementstorlekar enligt Tabell 3.4. I Figur 3.8 visas elementnäteten för modellen. Som randvillkor 
mellan platta och vägg väljs en fixed conection med plattan som master och väggen som slave (se 
Figur 3.9). 

Tabell 3.2 Elementstorlek för vägg 

Elementstorlek 
Tjocklek 50mm  
Längd 500mm 
Höjd 250mm 
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Figur 3.8 Elementnät för Fall A 

 

Figur 3.9 Randvillkor Fall A, Fall B och Fall B.2 
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Fall B 
Samma modell har använts för att simulera temperaturutvecklingen i tre olika fall med vägg längd på 
10m, 20m och 30m. Elementstorlekarna har varit identiska för samtliga längder. Denna modell har 
använts vidare i Atenas creep modul i Fall 1: Fixerad kontakt mot platta, Fall 2: Armerad vertikal 
koppling mellan platta och vägg, Fall 3: Armerad diagonal koppling mellan platta och vägg, Fall 4: 
Interfacematerial mot platta (se kapitel 3.3.3). 

 
Befintlig platta på mark (ålder 28 dagar) temperatur 20 ˚C. 
Betongklass: 40/50 
Tjocklek: 0.5 m 
Längd: 11,21 och 31m 
Bredd: 6 m 
Elementstorlekar enligt Tabell 3.3.  

Vägg som gjuts mot platta, initial temperatur på den unga betongen sätts till 20 ˚C. Betongrecept och 
yttre randvillkor är i övrigt enligt Bilaga F. 
Tjocklek 0.5m 
Längd 10, 20 och 30m  
Höjd 4m 
Elementstorlekar enligt Tabell 3.4.  

Som randvillkor mellan platta och vägg väljs en fixed conection med plattan som master och väggen 
som slave (se Figur 3.9). 
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Fall B.2 
Befintlig platta på mark (ålder 28 dagar) temperatur 20 ˚C 
Betongklass: 40/50 
Tjocklek: 0.5 m 
Längd: 21m 
Bredd: 6 m 
Elementnät enligt Tabell 3.3. 

Vägg som gjuts mot platta, initial temperatur på den unga betongen sätts till 20 ˚C. Betongrecept och 
yttre randvillkor är i övrigt enligt Bilaga F. 
Tjocklek 0.7m 
Längd 20m  
Höjd 4m 
Elementstorlekar enligt Tabell 3.5. I Figur 3.10 visas elementnäteten för modellen. Som randvillkor 
mellan platta och vägg väljs en fixed conection med plattan som master och väggen som slave (se 
Figur 3.9). Denna modell har används vidare i Atenas creep modul i Fall 3: Armerad diagonal koppling 
mellan platta och vägg (se 3.3.3). 

Tabell 3.3 Elementstorlek för vägg Fall B.2 

Elementstorlek 
Tjocklek 50mm 
Längd 500mm 
Höjd 250mm 

 

Figur 3.10 Elementnät för Fall B.2 
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Fall C   
I Fall C modelleras en vägg utan en platta för att simulera plattans värmemotstånd sätts 
värmeövergångskoefficient till 1 W/(m2 ˚C) vid väggen underkant i övrigt är alla värden identiska med 
Fall A. Denna modell används vidare i Atens creep modul i Fall 5: Fixerad underkant vägg, Fall 6: 
Interfacematerial utan platta och Fall 7: Modellering med ickelinjära fjädrar (se kapitel 3.3.3). 

Väggens betongrecept enligt Bilaga G 
Tjocklek 0.7m 
Längd 20 och 30m 
Höjd 3m 
Elementstorlekar enligt Tabell 3.6. I Figur 3.11 visas elementnäteten för modellen. 

Tabell 3.4 Elementstorlek för vägg Fall C 

Antal Element 
Tjocklek 116.7mm  
Längd 500mm 
Höjd 500mm 
 
 

 

Figur 3.11 Elementnätför Fall C  
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3.3.3. Randvillkor i creep-modellering 
Betongrörelserna som leder till tvång modelleras i Atenas creep-modul, vilken är anpassad för att 
modellera långtidslast i betong. Anledningen till att krypning beaktas är inte för att 
långtidsdeformationer är nödvändiga för analysen, utan på grund av att krypegenskaperna i ung 
betong reducerar de spänningar som uppstår, vilket även Eurokod tar hänsyn till, genom att räkna 
ner tvångsfaktor Rax med en faktor. 

För att modellera betongens materialegenskaper användes i detta skede Atenas material 
Cementitious2. Cementitious2 är ett material uppbyggt för att modellera betongegenskaper efter 
dess temperaturutveckling. Temperaturutvecklingen importers till creep-modulen från beräkningar 
gjorda i Atenas transport-modul. Cementitious2 materialet anpassades med värden från Eurokod för 
att stämma överens med betong av klass 40/50. De värden som användes var: 

E=35 GPa Elasticitetsmodul. Tabellvärde för betong 
0,2 Poissontal. Rekommenderat värde enligt 

(SS-EN 1992-1-1:2005 Eurokod 2, 2008) 
Ft=1.667 MPa Draghållfasthet. Tabellvärde för betong 
Fc=26,667 MPa Tryckhållfasthet. Tabellvärde för betong 
Gf=4,17*10-5 MN/m Sprickenergi. Rekommenderat värde enligt 

(Cervenka Consulting, 2017) 
Agg size=0.02 m Rekommenderat värde enligt (Cervenka 

Consulting, 2017), används för att beräkna 
väggens skjuvhållfasthet. 

εcp=-0,0015623 Töjning vid uppnådd Fc. 
Fc0=-3,5 MPa Hållfasthet innan ickelinjärt krossbeteende 

påbörjas. Ej relevant för aktuella fall. 
Wd=-0.0005 m “Compression Displacement” tillhörande 

ovanstående värde 
FcRd = 0,8 Reduktion av Fc vid krossbeteende 
εxc=0,52 Excentricitet, rekommenderat värde från 

Cervenka 
β=0 Uppräkningsfaktor för plastiskt flöde. Ej 

relevant enligt rekommendation från 
Cervenka 

ϱ=0,0023 kton/m3 Materialdensitet. Tabellvärde för betong 
α=0.000012 C-1 Värmeexpansionsvärde. Tabellvärde för 

betong. 
Detta material har sedan använts som grund för en krypmodellering, där materialdata beräknas som 
föränderligt över tid. Skulle materialet beräknas som färdig betong från början skulle inga sprickor 
uppstå, då betongens fullt utvecklade hållfasthet på egen hand är tillräcklig för att motverka 
tvångsspänningarna, vilka som mest uppgår till ca 1 - 1,5 MPa (Tilfors & Nezhad Arya, 2011). 

Symmetrivillkoret för väggen modelleras med en låsning i X-led som appliceras på samma kortsida 
som sattes till adiabatisk i transport-modulen. 

Väggen armeras med Ø12 längsmed hela väggens höjd. Centrum avstånd för armering har valts till 
100 samt 200 mm. Vertikal armering har utförts i ett urval av fallen. Denna har då utförts i Ø12S100 
längsmed hela väggens längd. Täckande betongskikt har valts till 50 mm. Armeringen har utförts i 
Atenas Reinforcement EC2 material med armeringsklass B och medel hållfasthetsvärden. Figur 3.12, 
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Figur 3.13 och Figur 3.14 visas hur armeringen utförts.  I kapitel 4.4 redovisas hur armeringen utförts 
i de olika sprickberäkningsfallen. 

 

Figur 3.12 Armeringsutförande horisontell S100   Figur 3.13 Armeringsutförande horisontell S200 

 

 

Figur 3.14 Armeringsutförande horisontell och vertikal S100  

Tvånget har modellerats med olika metoder. Tvångskrafterna yttrar sig i verkligheten både som 
vidhäftning mellan betongytorna och som inspänning från genomgående armering. Detta går att 
modellera som ett randvillkor mot en betongplatta eller som ett fixerat randvillkor. Skillnaden mellan 
dessa modeller är att om plattan modelleras kan den uppta en del spänningar, vilket reducerar 
spänningarna i väggen, medan en vägg som modelleras mot fixerade randvillkor kommer uppta alla 
spänningar. 

De randvillkor som modelleras är som följer: 
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Fall 1: Fixerad kontakt mot platta 
Modell från Fall B i Atens transportmodul importeras med medföljande temperatur och fuktdata till 
Atenas krypmodul. Elementnät och beräkningssteg följer det som angivits i kapitel 3.3.2 Fall B. Ett 
master/slave-förhållande upprättas mellan väggens underkant och plattans yta under den (se Figur 
3.15), där varje all rörelsefrihet i väggen translation såväl som rotation kopplas till plattans 
rörelsefrihet. Underkant platta låses i x,y och z-led med ett ”constraint for surface”. 

 

 

Figur 3.15: Kontaktyta mellan vägg och platta 

 

Fall 2: Armerad vertikal koppling mellan platta och vägg 
Modell från Fall B i Atens transportmodul importeras med medföljande temperatur och fuktdata till 
Atenas krypmodul. Elementnät och beräkningssteg följer det som angivits i kapitel 3.3.2 Fall B. 
Armering läggs mellan vägg och platta i vertikal led för att låsa plattan till väggen. Armerings 
utförande visas i Figur 3.16. Underkant platta låses i x,y och z-led med ett ”constraint for surface”. 

 

Figur 3.16 Vertikal armering som kontaktvillkor 
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Fall 3: Armerad diagonal koppling mellan platta och vägg 
Modell från Fall B i Atens transportmodul importeras med medföljande temperatur och fuktdata till 
Atenas krypmodul. Elementnät och beräkningssteg följer det som angivits i kapitel 3.3.2 Fall B. I 
stället för att lägga armering vertikalt mellan platta och vägg läggs armeringen diagonalt. Detta för 
att armering som dras i rörelseriktningen eventuellt kan simulera vidhäftningen mellan ytorna bättre 
än fall 2. Denna typ av tvångsmodellering har tidigare använts med goda resultat i en 2D-analys av 
tvångskrafter (Ledin & Christensen, 2015). I Figur 3.17 visas hur den diagonala armeringen utförts. 
Underkant platta låses i x,y och z-led med ett ”constraint for surface”. 

 

Figur 3.17 Diagonal armering som kontaktvillkor 

 

Fall 4: Interfacematerial mot platta 
Modell från Fall B i Atens transportmodul importeras med medföljande temperatur och fuktdata till 
Atenas krypmodul. Elementnät och beräkningssteg följer det som angivits i kapitel 3.3.2 Fall B. 
Kontakten mellan platta och vägg simuleras med ett interfacematerial, en kontaktyta med egna 
hållfasthetsvärden som tillåter en viss eftergivlighet. Parametrar för draghållfasthet, friktion och 
styvheter har satts enligt rekommendation från Dobromil Pryl och Cervenka (Pryl, 2017). 

Interfacematerialets styvhetsparametrar är beroende av elementnätet i ytorna som ansluts, då 
rekommendationerna för Atenas indata anger att de ska anpassas efter intilliggande ytas E-modul/ 
Elementstorlek x 10 (Cervenka Consulting, 2017). 
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Fall 5: Fixerad underkant vägg 
I detta fall har plattan inte modellerats. Modell från Fall C i Atens transportmodul importeras med 
medföljande temperatur och fuktdata till Atenas krypmodul. Elementnät och beräkningssteg följer 
det som angivits i kapitel 3.3.2 Fall C. Väggens underkant låsts fullständigt, vilket innebär att alla 
tvångsspänningar upptas av väggen. Detta är ett förenklat förhållande, men kan ses som acceptabelt 
av två skäl. Dels eftersom plattan alltid kommer vara ofullständig om den modelleras, både i storlek 
och i randvillkor. Förenklingen i storlek sker för att spara beräkningstid, och randvillkorens förenkling 
är på grund av att de inte går att fullständigt uppskatta, då de beror på underlag, egentyngd, styvhet i 
plattan och redan gjutna omgivande konstruktioner. 

Fall 6: Interfacematerial utan platta 
Detta fall kombinerar interfacematerialet från fall 4 med modellen från fall 5. Modell från Fall C i 
Atens transportmodul importeras med medföljande temperatur och fuktdata till Atenas krypmodul. 
Elementnät och beräkningssteg följer det som angivits i kapitel 3.3.2 Fall C. De främsta fördelarna 
mot fall 4 förväntas vara förkortad beräkningstid. Interface materialets undersida låses helt i x,y och 
z-led. I Figur 3.18 visas de värden som givits interface materialet. 

 

Figur 3.18 Indata för interface material 
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Fall 7: Modellering med ickelinjära fjädrar 
Ett försök med ickelinjära fjädrar (fjädrar vars motstånd inte följer dess töjning med ett linjärt 
förhållande) gjordes, men gav inga användbara resultat. Detta då fjädrarnas randvillkor behövde 
variera med varje steg eftersom spänning och töjning varierar samtidigt som den unga betongens 
hållfasthet ökar. Detta gör att det fjädermotstånd som gav en acceptabel glidning i ett tidigt skede 
gav för stor glidning i ett senare skede. Genom att dela upp beräkningen i flera steg med nya 
randvillkorsvärden vid varje steg kan man komma runt detta problem. Då randvillkoren ändrades så 
pass tätt i varje steg uppstod diskontinuitetsproblem och krascher i programvaran, vilket gjorde att 
ingen användbar data kunde tas fram. 
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4. Resultat 

4.1. Handberäkningar 
Handberäkningsresultaten med den mall vi tagit fram enligt Eurokod används för att ta fram en 
beräknad sprickvidd och sprickfaktor. Som indata anges ett aktuellt tvärsnitt med dimensioner, 
materialdata, medeltemperaturskillnad och beräkningstidpunkt. Med hjälp av tidpunkten beräknas 
materialets aktuella hållfasthet, vilket jämförs med spänningen som uppstår på grund av tvång och 
resulterar i en sprickfaktor. Beroende på tvärsnittsdata beräknas därefter en förväntad sprickvidd i 
betongens underkant. Handberäkningsdokument inklusive verifikation av handberäkningsdokument 
återfinns i Bilaga A-E. 

Man bör notera att Eurokod-metoden inte tar gjutlängd i beaktning. De fall som handberäknats här 
för två väggar den första med tjocklek 0.5m och den andra med tjocklek 0.7m. 

Den effektiva dragna betong arean har beräknats med 1m*tjocklek för vägg. Den armering som 
sprickvidderna beräknats på är Φ12S100 (se Figur 3.12).  Resultaten från handberäkningarna visas i 
Tabell 4.1. 

Tabell 4.1 Sprickvidder vid dag 7 och 14 

Väggtjocklek (m) Sprickvidd dag 7 (mm) Sprickvidd dag 14 (mm) 
0.5 0.17 0.19 
0.7 0.21 0.27 

4.2. Värmeutveckling Atena jämförelse med ConTeSt R&D 
En jämförelse mellan Atena och ConTest R&D där temperaturutvecklingen orsakad av hydrationen 
har studerats (Se bilagor F, G, H). Jämförelserna visar att Atenas standardvärden för betongdata ger 
en snabbare värmeutveckling men en snabbare avkylning av väggens kärna. Jämförselen av ConTest 
R&D, Atenas standardvärde och modifierad värden i Atena visas i Figur 4.1. 

 

Figur 4.1 Resultat temperaturutveckling  
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4.3. Resultat Atena värmeutveckling  
Fall A 

Denna modell ger för låga temperaturer i plattan vid anslutningen av väggen. Efter email 
konversation med Cervenka AB konstateras att det i dags läget inte går att modellera denna typ av 
problem med olika initialtemperaturer på befintlig platta och den ny gjutna väggen (Pryl, 2017). Figur 
4.2 visar resultatet på modellen efter 28 dygn. 

 

Figur 4.2 Fall A dag 28  

 

 

Fall B 
Denna modell ger bättre värmeöverföring mellan vägg och platta. Denna modell används vidare i 
Atenas creep modul i Fall 1: Fixerad kontakt mot platta, Fall 2: Armerad vertikal koppling mellan 
platta och vägg, Fall 3: Armerad diagonal koppling mellan platta och vägg och Fall 4: 
Interfacematerial mot platta. Resultat för rådande maximala temperatur över tid visas i Figur 4.3. I 
Figur 4.4 och Figur 4.5 visas temperaturgradienten över tvärsnittet vid dygn 1,2 samt vid dygn 14. 
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Figur 4.3 Maxtemperaturer i modell över tid 

 

Figur 4.4 Fall B Temperatur efter 1,2 dygn 

  

Figur 4.5 Fall B Temperatur efter 14 dygn 
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Fall B.2 
Denna modell används vidare i Atenas creep modul i Fall 3: Armerad diagonal koppling mellan platta 
och vägg. Resultat för rådande maximala temperatur över tid visas i Figur 4.6. I Figur 4.7 och Figur 4.8 
visas temperaturgradienten över tvärsnittet vid dygn 1,2 samt vid dygn 14. 

 

Figur 4.6 Maxtemperaturer i modell över tid 

 

Figur 4.7 Fall B.2 Temperatur efter 1,2 dygn 
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Figur 4.8 Fall B.2 Temperatur efter 14 dygn 
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Fall C 
Denna modell används vidare i Atenas creep-modul i Fall 5: Fixerad underkant vägg, Fall 6: 
Interfacematerial utan platta och Fall 7: Modellering med ickelinjära fjädrar. Resultat för rådande 
maximala temperatur över tid visas i Figur 4.9. Temperaturgradienten över tvärsnittet efter 1 dygn 
och 14 dygn kan ses i Figur 4.10 och Figur 4.11. 

 

 

Figur 4.9 Maxtemperaturer i modell över tid 

 

 

Figur 4.10 Fall C Temperatur efter 1 dygn 
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Figur 4.11 Fall C Temperatur efter 14 dygn 
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4.4. Resultat Atena spricktyper och sprickvidder 
Fall 1: Fixerad kontakt mot platta 

Då väggens rörelse förhindras helt uppstår väldigt stora skjuvspänningar vid den yta där töjningen är 
som störst, alltså i ytterkant av kontakten platta/vägg. I verkligheten leder denna stora skjuvspänning 
ofta till att vidhäftningen släpper, vilket innebär att dessa skjuvspänningar neutraliseras. Då 
kontaktytan i detta randvillkor inte tillåter någon rörelse beter sig kontaktytan inte som i ett verkligt 
fall, utan all skjuvspänning behöver tas upp av betongen i väggen. Detta leder till skjuvsprickor som 
går diagonalt i nederkanten av det yttersta segmentet i väggen (se Figur 4.12). Då denna yttersta 
spricka uppstår neutraliseras skjuvspänningarna i det segmentet, men uppstår istället i intilliggande 
segment. På detta sätt sprider sig sprickorna efter väggens underkant mot mitten, tills de når en 
punkt där töjningen inte är stor nog att resultera i skjuvsprickor (se Figur 4.13). Skjuvsprickorna i 
simulationen är ett problem då den leder till att spänningar som annars skulle uppstått i väggen i 
stället tas upp av skjuvsprickorna, och de verkliga sprickor som uppstår beräknas till mycket lägre 
sprickvidder än vad som skulle visa sig i verkliga förhållanden. Följande randvillkor är till stor del 
försök att hantera dessa skjuvspänningar och skapa en glidning i väggens ände mot plattan. 

 

Figur 4.12 Spricktyper och sprickvidder dag 1 

 

Figur 4.13 Spricktyper och sprickvidder dag 14 
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Fall 2: Armerad vertikal koppling mellan platta och vägg 
En vertikal koppling mellan plattan och väggen sätts genom att endimensionella armeringsjärn 
modelleras i fogen. Då armeringsjärnen kan modelleras med en glidning vid ändarna är 
förhoppningen att denna metod kunde tillåta glidningen som inte tillåts i fall 1, men ändå orsaka 
tillräckligt stora tvångskrafter för att uppvisa de sprickor som uppstår i verkliga fall. 

Denna modell uppvisade problem på grund av att armeringselementen inte är kapabla att uppta 
krafter som verkar tvärs elementlängden, utan bara tryck och drag i normalriktningen. På grund av 
detta uppvisades helt oförutsägbara rörelser, inget resultat av tvångskrafter kunde beräknas och 
heller inga relevanta sprickor. Figur 4.14 visar att armeringen släpper helt i Y-led när väggen fäst vid 
plattan utan någon låsning i X, Y och Z-led. Figur 4.15 visar att armeringen släpper även helt i X-led 
när väggens underkant låses i Y-led. 

 

Figur 4.14 Vertikal armering utan lås X och Y-led 

 

Figur 4.15 Glidning på grund av endimensionell armering 
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Fall 3: Armerad diagonal koppling mellan platta och vägg 
Genom att lägga armeringen diagonalt i dragriktningen kan den draghållfastheten i den 
endimensionella armeringen utnyttjas till en högre grad än fallet ovan. Med jämn spridning av den 
diagonala armeringen uppstår samma problem med skjuvsprickor som i fall 1, se Figur 4.16, vilket gör 
att vidare beräkningar med den modellen blir irrelevanta. Om armeringen sätts glesare kan 
skjuvsprickorna förhindras men glidningen blir allt för stor för att vertikala tvångssprickor sen ska 
uppstå. Detta fenomen visas i Figur 4.17. 

 

Figur 4.16: Skjuvsprickor med tät diagonal armering 

 

Figur 4.17: För stor glidning på grund av för gles diagonal armering 

Detta randvillkor har fördelen att kontaktvillkoret kan sättas oberoende av gränserna för ytor i 
solidmaterialen, vilket gör att en gradvis ökning av inspänningsfaktorn blir möjlig. Detta skiljer sig 
från andra randvillkorsfall, som är beroende av att dela upp olika kontaktvillkor i olika ytor. Vilket 
innebär att man undviker de problem med diskontinuitet som uppstår då man vill åstadkomma en 
gradvis förändring i villkoren för kontaktytan. Figur 4.18 visar hur glidningen tillåts i väggens 
underkant och därefter hur sprickorna uppstår efter tid. Den första sprickan (kallad spricka 1) uppstår 
vid väggens symmetrilinje, och därefter uppstår en ny spricka (spricka 2) mittemellan den första 
sprickan och väggens ände.  
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Figur 4.18: Uppkomst av sprickor i fall 3 

Denna sprickutveckling stämmer väl överens med verkliga fall, trots att man ser en del deformationer 
och sprickor som ger tecken på problem med elementnätet. När man sedan tittar på hur 
spänningskurvorna precis innan sprickorna uppstår ser man att även de stämmer väl överens med 
teoretiska tvångskurvor. I Figur 4.19 visas spänningarna som uppstår längs led i tvärsnittets mitt. I 
Figur 4.21  visas spänningarna som uppstår vid väggens yta. Om man jämför dessa tvångskurvor med 
Eurokods modell (Figur 4.20) blir det tydligt hur pass förenklad den senare är, då Eurokod missar 
både formen på tvångskurvorna och att tvånget är något lägre precis vid gjutfogen. Det lägre tvånget 
vid gjutfogen stämmer även med (Engström, 2007). 

 

Figur 4.19 Spänningar i väggtvärsnittets mitt innan uppsprickning 
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Figur 4.20 Tvångsfaktorer enl. Eurokod 

 

Figur 4.21 spänningar i väggens yta innan uppsprickning 

Trots att metoden är mindre vetenskaplig kan den användas för att ta fram de spricktyper som 
uppstår i verkliga fall, vilket i kombination med avsevärt kortare beräkningstider än fall 4 och fall 6 
innebär att den i denna rapport används i flera olika kombinationer.  Man bör notera att värdena för 
randvillkoren som sätts (täthet mellan armeringsjärn, stålkvalitet, vinkel på armeringsjärnen) inte är 
beräknade för att ge verkliga vidhäftningsvärden, utan är en approximation för att uppnå en 
sprickbildning och sprickvidder som hamnar så nära verkliga fall som möjligt. Vidare är metoden 
modellspecifik, då ett tätare elementnät ger andra beteenden istället för noggrannare beräkningar. 
För att ta fram en metod som hamnar så nära verkligheten som möjligt bör man använda mätvärden 
för hur stor glidningen i ytterkant faktiskt blir och försöka närma sig de värdena. 

För att närmare undersöka denna metod gjordes ytterligare beräkningsfall, där förutsättningarna 
ändrades. Ett fall med tjockare vägg (700 mm) med och utan vertikal armering, ett fall med längre 
gjutlängd (30 m, delad efter symmetrilinje på mitten) samt ett fall med kortare gjutlängd (10 m, med 
symmetrilinje på mitten). Dessa fall utarbetades som en förlängning av fall 3, och finns därför inte 
med i genomförandekapitlet, men villkoren för elementnät stämmer överens med tätheten i Fall B i 
kapitel 3.3.2. Armeringen för de olika fallen stämmer överens med tidigare angivna avstånd, för fall 
3.1, 3.4, 3.6 och 3.8 se Figur 3.12, för fall 3.2 se Figur 3.13 och för fall 3.3, 3.5, 3.7 och 3.9 se Figur 
3.14. 
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Tabell 4.2 Tabell över ytterligare varianter av fall 3 

  Φ12 Armering S-
avstånd 

Sprickvidd (mm) 
Spricka 1 

Sprickvidd  (mm) 
spricka 2 

Fall (L*H*T) Horisontell Vertikal Dag 7 Dag 14 Dag 7  Dag 14 
3.1 20x4x0,5 100    0,20 0,25 0,33 0,40 
3.2 20x4x0,5 200    0,21 0,25 0,34 0,43 
3.3 20x4x0,5 100 100  0,33 0,39  0,37  0,42  
3.4 20x4x0,7 100    0,06 0,11 0,09 0,25 
3.5 20x4x0,7 100 100  0,04 0,12 0  0,10  
3.6 30x4x0,5 100    0,32 0,37 0,18 0,22 
3.7 30x4x0,5 100 100  0,42 0,51 0,19 0,24  
3.8 10x4x0,5 100    0,36 0,42     
3.9 10x4x0,5 100 100  0,33 0,43     

 

Figur 4.22 Fall 3.1 Dag 7 och 14 

 

Figur 4.23 Fall 3.2 Dag 7 och 14 

 

Figur 4.24 Fall 3.3 Dag 7 och 14 
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Figur 4.25 Fall 3.4 Dag 7 och 14 

 

Figur 4.26 Fall 3.5 Dag 7 och 14 

 

Figur 4.27 Fall 3.6 Dag 7 och 14 

 

Figur 4.28 Fall 3.7 Dag 7 och 14 
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Figur 4.29 Fall 3.8 Dag 7 och 14 

 

Figur 4.30 Fall 3.9 Dag 7 och 14 

 

Då väggtjockleken ökas till 700 mm beter sig väggen än närmre verkliga fall, då de diagonala sprickor 
som uppstår vid den änden blir mer markerade sprickor snarare än en lokal stor deformation. 
Sprickviddsberäkningarna går dock inte att säga något generellt om, då variationen vid avläsning i 
intilliggande punkter blir för stor. Detta är troligtvis på grund av att det elementnät som använts är 
för glest för att ge pålitliga resultat, vilket konvergensstudien även visade. Generellt kan man säga att 
sprickvidderna utvecklas som förväntat, med en större sprickvidd mot mitten av väggen och mindre 
vidder vid ytan.  

Man bör notera att sprickvidderna inte ger pålitliga värden, trots att de utvecklas som förväntat över 
tid. Detta blir tydligt när man jämför tvärsnitt med olika armering, där ökad armeringsmängd ibland 
leder till ökad sprickvidd. Troligtvis är detta på grund av de horisontella sprickor som uppträder tvärs 
huvudsprickorna. 
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Fall 4: Interfacematerial mot platta 
Interfacematerialet fungerar som en anslutning mellan två ytor med egna materialegenskaper. Det 
har egna draghållfasthets-, friktions- och kohesionsvärden, som verkar i ytans normal- respektive 
tangentriktning, samt styvhet som verkar som en fjäder när hållfasthetsvärdena överskrids. 

Under körning av detta fall uppstår problem med både stabilitet och körtid. På grund av att 
interfacematerialet är resurskrävande och ökar beräkningstiden exponentiellt utförs inga vidare 
experiment i detta fall, utan interfacematerialet undersöks vidare i fall 6 där modellen är mindre 
komplex eftersom ingen platta är modellerad. 

Fall 5: Fixerad underkant vägg 
Detta fall ger samma utfall som fall 1, vilket är naturligt då enda skillnaden är att fall 1 kan tillåta en 
deformation i underlaget. Då problemet med fall 1 är att för liten deformation tillåts faller det sig 
naturligt att resultaten från fall 5 inte heller blir användbara. 

Fall 6: Interfacematerial utan platta 
Detta fall är identiskt med fall 4 ovan, med skillnaden att interfacematerialets undersida är helt låst i 
x,y och z-led istället för att vara låst mot plattans yta. Detta gör att beräkningstiderna blir kortare än i 
fall 4. Skillnaden kan ses som försumbar jämfört med fall 4 tack vare plattans höga E-modul och 
tryckhållfasthet. I Figur 4.31 visas spänningarna som uppstår i längs led i tvärsnittets mitt. 

 

Figur 4.31 Tvångskurvor i tvärsnittets mitt innan uppsprickning 

Då hållfastheten hos den unga betongen hela tiden utvecklas finns ingen möjlighet att direkt tillåta 
en viss rörelse för en viss spänning, då den behöver utvecklas under tiden. Om man istället varierar 
randvillkorets värden över tid eller sätter villkor med varierande värden utefter kontaktytan får man 
diskontinuitetsproblem vid beräkningarna.  

Värden för kontaktmaterialet sätts genom att draghållfasthet och skjuvspänning vid den punkt då 
skjuvspänningarna beräknas uppnås analyseras, och värden beräknas som förväntas tillåta en liten 
glidning vid kanterna. Dessa värden beräknas enligt manualen som Econcrete / elem_size x 10 (E-modul 
för intilliggande betong/elementstorlek) (Cervenka Consulting, 2017). Eftersom dessa värden är 
beroende av beräkningsintervallen och elementstorlekarna blir detta en iterativ process, där man 
försöker hamna mellan de värden som ger så stor glidning att sprickorna mot mitten av gjutlängden 
aldrig uppstår och de värden som ger så liten glidning att tidigare nämnda skjuvsprickorna uppstår. 

Genom denna process når man en punkt då sprickor uppstår vid mitten, se Figur 4.32 och Figur 4.33. 
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Figur 4.32: Sprickor efter 4 dagar 

 

Figur 4.33: Sprickor efter 6 dagar 

Detta fall uppvisar horisontella skjuvsprickor, vilket troligtvis har att göra med att sprickornas ojämna 
form är svår att modellera i så pass breda element. Då elementnätet justeras till värden som ligger 
närmre de värden som konvergensstudien resulterade i uppstår dock samma typ av problem tidigare 
nämnts, där glidningen blir för stor (se Figur 4.34.), trots att styvheten justerats för att kompensera 
för det tätare elementnätet. Beräkningstiden med ett tätare elementnät översteg 40 timmar enbart 
för att beräkna rörelserna i de första dygnen. 



61 
 

  

Figur 4.34 Kontaktmaterial som släppt med tätare elementnät. 

För kontroll skapades ett ytterligare fall utan symmetrilinje (för jämförelse mellan fall se Tabell 4.3). 
Detta fall modellerades med 30 m längd på väggen. Samma elementstorlekar och variabler användes 
som i ovanstående fall. Av experimenten framgår att sprickvidderna med interfacematerial hamnar 
närmre förväntade resultat, där sprickvidderna ökar med mindre armeringsmängd och längre 
gjutlängd. Detta beteende skiljer sig från experimenten i fall 3. Väggen spricker på ett sätt som inte 
stämmer överens med verkligheten, där två identiska sprickor uppstår bredvid varandra i mitten av 
väggen, se Figur 4.35. Detta kan vara ett elementnätsrelaterat problem; då en rad noder ligger i 
mitten av väggen kan sprickorna inte tillåtas på den linjen, utan hamnar på vardera sidan om den. 
Detta går att kontrollera med ytterligare experiment med ökad elementtäthet, vilket tiden inte 
räckte till för under detta arbete. Det bör också observeras att sprickvidderna i fallet med vägglängd 
på 30 m sjunker med tiden. Detta fenomen beror på att spänningarna ständigt ökar men 
kontaktmaterialets styvhet ej ökar över tid. Det gör att vid ökad spänning släpper kontaktmaterialet 
mer och detta resulterar i att de sprickorna som bildats börjar slutas.  

 

Figur 4.35 Dubbla sprickor på mitten av fall 5.3 

Tabell 4.3 Sprickvidder med interfacematerial 

Tabell interfacematerial 
          

  
Φ12 Armering S-
avstånd 

Sprickvidd spricka 
1 

Sprickvidd spricka 
2 

Fall Horisontell Vertikal Dag 7 Dag 14 Dag 7  Dag 14 
5.1 20x3x0,7 100   0,06 0,07     
5.2 20x3x0,7 200   0,08 0,1 0,03 0,06 
5.3 30x3x0,7 100 

 
0,15 0,12     
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Sammanfattning av randvillkor 
Fall 1: Orsakar skjuvsprickor. Leder ej till användbara resultat 

Fall 2:  Armeringen tar inte upp några laster, resultaten blir inte användbara. 

Fall 3: Användbara resultat. Positivt är att vidhäftningen går att justera tills sprickmängden stämmer 
överens med verkligheten. Negativt är att då vidhäftningen styrs av armeringsmängd, stålets 
egenskaper och armeringens vinkel är det svårt att anpassa vidhäftningen till uppmätta värden, utan 
mängden får justeras tills sprickmönstret stämmer med ett tidigare känt fall. 

Fall 4: Ger väldigt lång beräkningstid. Fungerar teoretiskt på samma sätt som fall 6 men har inte 
undersökts närmre på grund av tidsbrist. 

Fall 5: Orsakar skjuvsprickor på samma sätt som fall 1. 

Fall 6: Ger sprickmönster som stämmer med kända fall. Positivt är att vidhäftningen går att justera 
som värde, vilket borde göra att denna metod är bäst att skapa en generell modell. Negativt är att 
modellens beteende förändras med tätare elementnät, samt att beräkningstiderna blir väldigt långa. 
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5. Diskussion och Slutsats 
De metoder vi använt har i några av våra beräkningsfall gett resultat som hamnar väldigt nära 
verkligheten. Vi har lyckats upprätta en ickelinjär modell för beräkning av temperatur- och 
fuktutveckling i betongens tidiga skede. Modellen tar hänsyn till faktorer som isolering från form och 
förändring av villkor över tid (formrivning). Dessa resultat har kontrollerats och kalibrerats med hjälp 
av utdata från ConTeSt R&D, och resultatet visar att hydrationen i Atena går att modellera för att 
uppnå samma resultat som dokumenterats i laboratoriedata från LTH. 

Vi har använt vår utdata från temperaturberäkningarna för att beräkna rörelser och spänningar 
under den tiden och därmed lyckats modellera och beräkna sprickor i icke-linjära modeller. I dessa 
beräkningar har vi anpassat randvillkoren för att uppnå en sprickbild som stämmer med verkligheten. 
I den processen har vi provat olika metoder i den icke-linjära modellen att efterlikna 
sammankopplingen mellan gammal betong med full hållfasthet i plattan och nygjuten betong i 
väggen. 

Tyvärr har de metoder som fungerat bäst byggt på approximationer som varit modell och 
programspecifika, vilket innebär att resultaten därifrån inte är direkt applicerbara på nya 
beräkningsfall. Vidare har våra framsteg varit hämmade av långa beräkningstider, vilket gjort att 
förfinade resultat och metoder för att beräkna dem inte gått att ta fram.  

Hade det funnits en säkrare beräkningsmetod för att räkna ut tvångsfaktorer och tillhörande 
spänningar hade man kunnat använda en mycket mindre modell, och då ersätta spänningarna med 
beräknade startvärden. Då hade beräkningstiden kunnat användas till att först och främst beräkna 
sprickvidder och mönster, men det blev inte möjligt i vår rapport. Då vi även hade en ambition att 
utvärdera den nuvarande metoden för sprickviddsberäkning behövde vi beräkna alla rörelser och 
spänningar från grunden. 

En stor del av våra resultat blir osäkra på grund av hur mjukvaran vi använt uppträder. Exempelvis 
visar det sig att maxtemperaturberäkningarna i Atena skiljer sig med ca 20% beroende på om Atenas 
32-bits eller 64-bits solver används. Detta går helt emot Atenas dokumentation, som hävdar att det 
enda som skiljer versionerna är hur mycket fysiskt minne som kan allokeras. Om problemet beror på 
ett fel i 64-bits versionen kan det även påverkat våra spännings- och sprickviddsberäkningar. Vi har 
använts oss av  64-bitars versionen, eftersom våra spänningsberäkningar krävde detta, 

De sprickvidder som beräknats i Atena och i handberäkningarna skiljer sig åt. På grund av de problem 
som nämns i kapitel 4.4 blir en jämförelse mellan FE-modellering och handberäkningar missvisande, 
då FE-modelleringen fortfarande innehåller både antagna och modellspecifika värden. En jämförelse 
från verkliga fall skulle behövas både mot Eurokodberäkning och också våra beräknade sprickvidder 
från Atena. Eurokods sprickviddsberäkningar är väldigt förenklade och tar inte hänsyn till 
gjutetappslängd. Just gjutetappernas längd har stor betydelse för uppkomsten av 
temperaturrelaterade sprickor. Eurokod har heller ingen metod eller värden för hur 
temperaturutvecklingen i hydrationsfasen ska beräknas. En av våra slutsatser är att de metoder som 
Engström eller Bamfort använder för beräkning av tidig sprickbildning skulle ge mer realistiska 
resultat. 

Vår rekommendation för framtida arbeten är att man använder något av de fall som gett bäst 
resultat i våra försök fall 3 eller fall 6 och jobbar med laboratoriedata för hur glidningen i gjutfogen 
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ser ut under betongens kontraktion. Efter detta bör man studera verkliga fall där tvångssprickor 
bildats. Förutsättningar för de verkliga fall som studeras är att betongdata, hur armeringen är utförd, 
yttre förhållande, sprickkartering och sprickvidder finns väl dokumenterat. En annan metod som bör 
studeras vidare är att modellera tvånget med ickelinjära fjädrar. Vi har inte haft nå gon framgång 
med denna metod mycket på grund av tids brist men det är en metod som bör undersökas vidare. 
Det är också möjligt att vidare studier inte går att göra förrän teknikutveckling gjort framsteg i att 
skapa en kontaktyta vars villkor förändras över tid. 
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7. Bilagor 
 



 

Bilaga A Sprickvidd tvärsnittstjocklek 0.5m dag 7 

 



 

Bilaga B Sprickvidd tvärsnittstjocklek 0.5m dag 14 

 



 

Bilaga C Sprickvidd tvärsnittstjocklek 0.7m dag 7 

 

 



 

Bilaga D Sprickvidd tvärsnittstjocklek 0.7m dag 14 

 



 

Bilaga E Verifieringsdokument handberäkning 

 



 

 

  



 

Bilaga F Betongrecept Fall A, Fall B och Fall B.2 
 

Betongrecept Fall A, Fall B och Fall B.2 
Betong material i Atena  CCTransportMaterial  
Typ av material  Ung Betong  
Typ av analys Temperatur och fukt  
Betongklass 40/50  
VCT 0.38 Vatten/cementtal  
Cementklass  CEM I 42.5R  
Ballast material Granit  
Initial temperatur på betong 23 ˚C (Jonasson, et al., 2001) 
Initial fuktighet 0.9728 Standardvärde Atena  
Cement mass 416.9 kg Cementmassa i betongen 
Aggregate mass 1848  kg Ballast massa i betongen 
Filler mass 0 kg Fyllnadsmassa i betongen 
Cement density 3220 kg/m3 Cementens densitet 
Aggregate density 2800 kg/m3 Ballast densitet 
C Aggregate temp temp 3.412*106 J/(m3*C) Värmekapacitet för ballast 
C filler temp temp  2.268*106 J/(m3*C) Värmekapacitet för fyllnadsmaterial 
C Cement temp temp 2.915*106 J/(m3*C) Värmekapacitet för cement 
C Water temp temp 4.18*106 J/(m3*C) Värmekapacitet för vatten 
W F 182.3 kg/m3 Vattenmättnad  
H80 0.8 Värde givet av Atena 
W80 40 kg/m3 Värde givet av Atena 

K Aggregate temp temp 9360 N/(Hour*C) Värmeledningsförmåga för ballast  
K Filler temp temp 11520 N/(Hour*C) Värmeledningsförmåga för 

fyllnadsmaterial 
K Cement temp temp 5580 N/(Hour*C) Värmeledningsförmåga för cement  
K Water temp temp 2174.4 N/(Hour*C) Värmeledningsförmåga för vatten  
K Air temp temp 126 N/(Hour*C) Värmeledningsförmåga för luft  
Temp0 234.18 C Parameter för beräkning av vatten 

ångtryck 
A WV 17.08 Parameter för beräkning av vatten 

absorption 
A W 0.6 Vattenabsorption koefficient 
MI WV 210 motstånds faktor för vattenångas 

diffusions  
Temp0 ICE 272.44 C Parameter för beräkning av vatten 

ångtryck 
A WV 22.44 Parameter för beräkning av vatten 

ångtryck 
B1 0.6 Hydrationsutvecklings parameter 
B2 0.00093 Hydrationsutvecklings parameter 
Alphainf 0.85 Slutgiltig hydrationssgrad 
ETA 6.7 Parameter för diffusion genom hydrerad 

betong  
A 7.5 Parameter för hastighetssänkning av 

hydrationen på grund av luftfuktighet 
EA 38300 j/mol Aktiveringsenergi 



 

QH POT 700000 j/kg Potentiell hydrationsvärmeutveckling 
QW POT 0.24 Parameter för potentiell fukt konsumtion 

på grund av hydration  
 

Randvillkor Fall A , Fall B och Fall B.2 
Gjut temperatur för betong 23 ˚C  
Omgivade lufttemperatur 20 ˚C  
Form  18 mm oisolerat trä  
Dag för formrivning 7  
Värmeövergångskoefficient 
med form 

5 W/(m2 ˚C) Värde från (Jonasson, et al., 2001) 

Värmeövergångskoefficient 
utan form 

20 W/(m2 ˚C) Standardvärde från Atena 

Luftfuktighet i omgivande 
luft 

80%  

Beräkningstid  14 dygn över totalt 84 
steg 

Se 3.3.1 

 

  



 

Bilaga G Betongrecept Fall C 
 

Betongrecept Fall C 
Betong material i Atena  CCTransportMaterial  
Typ av material  Ung Betong  
Typ av analys Temperatur och fukt  
Betongklass 40/50  
VCT 0.45 Vatten/cement tal  
Cementklass  CEM I 42.5R  
Ballast material Granit  
Initial temperatur på betong 23 ˚C (Jonasson, et al., 2001) 
Initial fuktighet 0.9728 Standardvärde Atena  
Cement mass 405.2kg Cementmassa i betongen 
Aggregate mass 1796kg Ballast massa i betongen 
Filler mass 0 kg Fyllnadsmassa i betongen 
Cement density 3220 kg/m3 Cementens densitet 
Aggregate density 2800 kg/m3 Ballast densitet 
C Aggregate temp temp 2.212*106 J/(m3*C) Värmekapacitet för ballast 
C filler temp temp  2.268*106 J/(m3*C) Värmekapacitet för fyllnadsmaterial 
C Cement temp temp 2.415*106 J/(m3*C) Värmekapacitet för cement 
C Water temp temp 4.18*106 J/(m3*C) Värmekapacitet för vatten 
W F 182.3 kg/m3 Vattenmättnad  
H80 0.8 Värde givet av Atena 
W80 40 kg/m3 Värde givet av Atena 

K Aggregate temp temp 9360 N/(Hour*C) Värmeledningsförmåga för ballast  
K Filler temp temp 11520 N/(Hour*C) Värmeledningsförmåga för 

fyllnadsmaterial 
K Cement temp temp 5580 N/(Hour*C) Värmeledningsförmåga för cement  
K Water temp temp 2174.4 N/(Hour*C) Värmeledningsförmåga för vatten  
K Air temp temp 126 N/(Hour*C) Värmeledningsförmåga för luft  
Temp0 234.18 C Parameter för beräkning av vatten 

ångtryck 
A WV 17.08 Parameter för beräkning av vatten 

absorption 
A W 0.6 Vattenabsorption koefficient 
MI WV 210 motstånds faktor för vattenångas 

diffusions  
Temp0 ICE 272.44 C Parameter för beräkning av vatten 

ångtryck 
A WV 22.44 Parameter för beräkning av vatten 

ångtryck 
B1 0.91 Hydrationsutvecklings parameter 
B2 0.0007 Hydrationsutvecklings parameter 
Alphainf 0.85 Slutgiltig hydrationssgrad 
ETA 6.7 Parameter för diffusion genom hydrerad 

betong  
A 7.5 Parameter för hastighetssänkning av 

hydrationen på grund av luftfuktighet 
EA 38300 j/mol Aktiveringsenergi 



 

QH POT 518700 j/kg Potentiell hydrationsvärmeutveckling 
QW POT 0.24 Parameter för potentiell fukt konsumtion 

på grund av hydration  
 

Randvillkor Fall C  
Gjut temperatur för betong 23 ˚C  
Omgivade lufttemperatur 20 ˚C  
Form  18 mm oisolerat trä  
Dag för formrivning 7  
Värmeövergångskoefficient 
med form 

5 W/(m2 ˚C) Värde från (Jonasson, et al., 2001) 

Värmeövergångskoefficient 
utan form 

20 W/(m2 ˚C) Standardvärde från Atena 

Värmeövergångskoefficient 
mot fiktiv platta  

1 W/(m2 ˚C)  

Luftfuktighet i omgivande 
luft 

80%  

Beräkningstid  14 dygn över totalt 84 
steg 

Se 3.3.1 

 

  



 

Bilaga H ConTeSt R&D-resultat 

 

Figur 7.1 Temperaturgradient över 500 mm tvärsnitt vid maxtemperatur 

 

Figur 7.2 Temperaturgradient över 700 mm tvärsnitt vid maxtemperatur 



 

 

Figur 7.3 Diagram för temperaturutveckling över tid 500 mm och 700 mm tvärsnittstjocklek 
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