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Sammanfattning 

Idag är intresset för högpresterande betong (HPB) växande runt om världen då fördelarna är många, 

eftersom slankare, tätare, starkare och lättare konstruktioner kan tillverkas.  

 

Detta examensarbete handlar om materialförsök och modellering för en typ av HPB som ska 

användas i husbyggnation. Arbetet inleddes med materialförsök i färskt tillstånd, där god gjutbarhet 

och konsistens eftersträvades. Utgångspunkten var från ett grundrecept med två olika ballastsorter 

(slaggballast med flygaska och krossballast från asfaltindustrin med silikastoft), vilka namngavs till 

pilotförsök 1 och pilotförsök 2. Vidare valdes pilotförsök 1 att provas i hårdnat tillstånd då det visades 

att det var mer ekonomiskt lönsam eftersom ballasten inte behövde siktas, lägre vct tillhandhölls och 

att flygaskan som användes i pilotförsök 1 är billigare än silikastoft som användes i pilotförsök 2. 

Resultaten efter 28 dygn för de materialförsök som utfördes i hårdnat tillstånd var: 

 Tryckhållfasthet; 141,9 MPa 

 Draghållfasthet; 7,0 MPa 

 Böjdraghållfasthet; 10,0 MPa 

 Elasticitetsmodul; 46,4 GPa 

 Krympning efter 56 dygn; 0,5 ‰ 

Samtliga försök utfördes enligt svenska standarder (SS). 

 

Dessutom vidareutvecklas och förbättrades ett redan arkitektoniskt gestaltat Attefallshus ur ett 

konstruktions- och hållbarhets perspektiv, där fokus låg på transport- och 

produktionsförutsättningar. Det resulterade i att horisontella avstyvningar tillades i väggelementen 

för att öka styvheten och minska risken för brott under transport och produktion. Huset är tänkt att 

produceras med prefabriceringsteknik. 

Avslutningsvis modellerades ett oarmerat väggelement i FE-programmet Abaqus under linjärt 

elastiskt tillstånd. Vid modelleringen användes de materialparametrar som erhölls från 

materialförsöken.  Det resulterade i att deformationer, spänningar samt knäcknings- och 

bucklingsanalys kunde redas ut. Väggelementen i huset klarar normenliga laster enligt 

modelleringen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Högpresterande betong, Höghållfast betong, Självkompakterande betong, FEM, Abaqus, 

  Flytsättmått, Knäckning, Buckling, Väggkonstruktion, Oarmerad betong 
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Abstract 

Nowadays the interest for high-performance concrete (HPC) is growing around the world as the 

benefits are many, for example slender, denser, stronger and lighter structures can be manufactured. 

 

This thesis is about material and design experiments for a type of HPC to be used in building 

construction. The work began with materials experiments in the fresh state, where good workability 

and consistency were tried to be obtained. The starting point was from a basic recipe with two 

different aggregate types (slag aggregates with fly ash and crushed aggregates from the asphalt 

industry with silica fume), which were named as the pilot test 1 and the pilot test 2. 

Furthermore pilot test 1 was elected to be tested in hardened state as it turned out to be more 

economically profitable, had a lower vct, and that the flyash was cheaper than the silica fume used in 

the pilot test 2. 

The results after 28 days when the materials experiments were carried out in the hardened state 

were: 

 Compressive strength; 141,9 MPa 

 Tensile strength; 7,0 MPa 

 Flexural strength; 10,0 MPa 

 Modulus of elasticity; 46,4 GPa 

 Shrinkage after 56 days; 0,5 ‰ 

All experiments were performed according to Swedish standards SS. 

 

Moreover, an existing architecturally portrayed Attefallshus was further developed and improved 

from a design and a strength perspective that mainly focused on transport and production. It 

resulted in the horizontal stiffeners to be installed in the wall elements to increase rigidity and 

reduce the risk of breakage during shipment and production. The house is intended to be built with 

prefabrication technology. 

Finally the unreinforced wall elements were modeled in the FE program ABAQUS under linear elastic 

condition. During modeling the material parameters obtained from material tests were used in the 

model. Consequently, strain, stress and buckling analysis could be made. The wall sections in the 

house met the norm loads according to the model. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: high-performance concrete, high-strength concrete, self-compacting concrete, FEM, 

Abaqus, slump flow, buckling, wall structure, unreinforced concrete   
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Förord 

Följande examensarbete har utförts för CBI Betonginstitutet och Givent AB.  

Under arbetets gång har vi fått värdefulla kunskaper inom betong som material och inom 

konstruktion, bl.a. gällande FE-modellering och praktiska erfarenheter inom materialprovningar samt 

att tyda betongens beteende i såväl färskt som hårdnat tillstånd.  

Möjligheterna till vägledning har varit stora och vi vill tacka personalen på CBI Betonginstitutet för all 

hjälp de erbjudit oss. 

 

Vi vill även rikta ett speciellt tack till våra handledare Ghassem Hassanzadeh, CBI och prof. Johan 

Silfwerbrand, KTH för en fantastisk handledning och respons. Vi vill även särskilt tacka Patrick Rogers, 

CBI, Alexander Eriksson-Brandels, CBI, John Ikink, CBI och Daniel Bäckman, CBI för all hjälp med 

materialprovningar och rådgivningar, Bert Norlin, KTH, för hjälp med FE-modellering samt Roger 

Eriksson, Givent AB. 

 

 

 

Stockholm i mars 2015 

 

 

       

Harzin Latif Aref   Nabaz Eliassi  
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1  Inledning 

1.1 Bakgrund – Branschöversikt  

Betong är idag ett av de viktigaste och mest använda materialen i världen. Materialet har många 

värdefulla egenskaper som t.ex. enkel framställning, relativ billigt, god hållbarhet och god 

tillämpbarhet i olika klimat (Vogt, 2010). Betongens historia sträcker sig tillbaka till 500 år f. Kr, då 

grekerna och etruskerna använde betongliknande material för att bygga t.ex. broar, hamnar och 

bostadshus (Burström, 2006). Anledningen till att materialet idag används i stor utsträckningen i 

Sverige är för att utgångsmaterialen i betong är lättillgängliga och billiga. Betong tillverkas av 

naturprodukter såsom grus, sand, kalksten och vatten och ev. tillsatsmaterial och tillsatsmedel 

(Silfwerbrand, 2013). Vanligaste tillsatsmaterialen är silikastoft, flygaska och masugnsslagg (Karlsson 

& Kling, 2010). 

Betong är ett material som ständigt är under utveckling. Utvecklingen av betong har varit kraftigt det 

senaste århundradet varvid sprut-, fiber-, högpresterande och självkompakterade betong är några av 

betongtyperna som utvecklats. Dessa har alla olika egenskaper och är tillämpade för olika 

användningsområden. Då betong är ett av de material som används mest är det viktigt att försöka 

förbättra materialets egenskaper, en liten förbättring av materialets egenskaper skulle ha en stor 

betydelse (Vogt, 2013). 

Betong som kallas högpresterande betong, gäller för betong som har en eller flera egenskaper som är 

väsentligt bättre än betong tillverkad med traditionella metoder. Egenskaper gäller t.ex. betongens 

tryckhållfasthet, draghållfasthet, seghet, beständighet, täthet och uttorkningsegenskaper. En 

utgångspunkt för alla sorter av högpresterande betong är att cementpastan har mycket låg porositet, 

d.v.s. mycket lågt vattencementtal (vct) eller vattenbindemedelstal (vbt). Högpresterande betong 

(HPB) kännetecknas av den mycket höga tätheten, vilket uppnås med en vct som understiger 0,40 

(AB Svensk Byggtjänst, 2008). 

Användningen av HPB i länder runt om i världen är olika, eftersom erfarenheten och behoven 

varierar. I de länder där användning av HPB är stor finns tillräckligt med kunskap och erfarenhet för 

att använda HPB till andra användningsområden än hussammanhang. Intresset för HPB i Sverige har 

minskat, troligen efter mindre lyckade projekt (Larsson, 2002) och för få svenska byggnadsnormer. 

Misslyckade projekt kan oftast förknippas med otillräcklig med erfarenhet. När det gäller materialet 

finns många goda egenskaper såsom större spännvidder, slankare konstruktioner, enklare gjutningar, 

kortare torkningstider, beständigare och längre livslängd. Även miljöbelastningen bedöms mindre då 

slankare konstruktioner används med mindre material (Larsson, 2002).  
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1.2 Syfte 

Examensarbetet har två huvudsakliga syften, det första är att utveckla och förbättra ett grundrecept 

för ett material av typen höghållfast betong (HPB) med laborativa försök och det andra är att utreda 

ett prefabricerade väggelement ur ett hållfasthetsperspektiv d.v.s. om det höghållfasta 

betongelementet kan användas i hussammanhang utan någon typ av armering.  

Andra perspektiv som var intressanta att undersöka var huruvida utformningen kunde bli ett 

problem vid transport och produktion, då elementen var mycket slanka.  
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1.3 Lösningsmetodik 

Arbetet inleddes med en litteraturstudie gällande högpresterande betong, HPB, och dess egenskaper 

samt delaktighet i interna kurser som pågick på CBI rörande betongblandning av traditionell betong 

och självkompakterad betong. Informationen om HPB kommer i stor del från artiklar, rapporter, 

tidskrifter, handböcker, examensarbeten, forskningsresultat samt ifrån personal på CBI 

Betonginstitutet.  

För att utveckla grundreceptet utfördes laborativa undersökningar i form av två pilotförsök, där 

betongens gjutbarhet provades enligt svenska standarder. Därefter undersöktes tryckhållfasthet, 

spräckhållfasthet, elasticitetsmodul, krympning och böjdraghållfasthet i hårdnat tillstånd enligt 

svenska standarder från SIS. 

För att undersöka deformationer, spänningar samt knäckning och bucklingsbeteende utfördes FE-

modellering för ett belastat väggelement. Detta utfördes med hjälp av FE-programmet Abaqus under 

linjär elastisk tillstånd med de materialparametrar som erhölls från provningarna.  

Vid verifiering av modellens randvillkor jämfördes deformationer med teoretiska balktabellfall. 

Dessutom utvecklades den redan arkitektoniskt gestaltade väggelementen ur ett transport- och 

produktionsperspektiv, via diskussioner och erfarenhetsmässiga analyser med handledaren G. 

Hassanzadeh.  
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1.4 Avgränsningar 

 Provning av krympning har endast utförts under 56 dagars period p.g.a. brist på tid då detta 

arbete sträcker sig över endast tjugo veckor.   

 Vid beräkning av kryptalet användes beräkningsmetoder från Eurokod 2 som egentligen 

gäller för traditionell betong. 

 Fullskaliga försök av väggelementet skulle utföras för att verifiera FE-modellens beteende, 

men p.g.a. begränsade resurser utfördes inte det fullskaliga försöken.   

 Materialprovningar vid hårdnat tillstånd utfördes endast för det pilotförsök som visade bäst 

gjutbarhet, d.v.s. pilotförsök 1.   

 Eftersom Eurokod 2 endast täcker traditionell betong med innehåll av minimi armering, 

kunde inte dessa beräkningsmetoder användas. 

 Vid modellering av väggkonstruktionen har inverkan av mellanliggande isolering och den 

utvändiga icke-bärande skivan försummats då deras inverkan bedömts som liten.  
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2 Betong  

2.1 Introduktion 

Betong är idag ett av de viktigaste och mest använda materialen i världen. Materialet har många 

värdefulla egenskaper som t.ex. enkel framställning, relativ billigt, god hållbarhet och god 

tillämpbarhet i olika klimat (Vogt, 2010). Anledningen till att materialet idag används i stor 

utsträckningen i Sverige är för att utgångsmaterialen i betong är lättillgängliga och billiga. Betongens 

uppgift är att vara väl dispergerad samtidigt som den fyller ut en form väl (Lagerblad, et al., 2008). 

Betong är uppbyggd av cement, vatten och ballast (sten, grus och sand). Andra beståndsdelar som 

ofta används i betong är tillsatsmedel och tillsatsmaterial för att inverka på betongs egenskaper. 

Genom att variera beståndsdelarnas mängd i betong förändras egenskaperna. Idag proportioneras 

beståndsdelarna utefter vilka egenskaper som behövs för ett visst ändamål. Dessa proportioneringar 

utgår från tidigare resultat eller provningar för att klarlägga egenskaperna (Burström, 2006).  

 

2.2 Blandningsvatten 

För betongtillverkning bör blandningsvatten med god kvalité användas, då vatten med höga halter 

föroreningar kan ha en försämrande effekt för betongens beständighet och hållbarhet. Föroreningar i 

vattnet kan bl.a. vara i form av olika salter, organiska och oorganiska ämnen. En tumregel är att allt 

dricksvatten brukar lämpa sig för betongtillverkning. Exempelvis kan havsvatten innehålla totalt 3,5 

% salter av olika slag. Vid gjutning av betong med havsvatten har hållfasthetsförluster på 6-15 % 

konstaterats. Salthalten i Östersjön är totalt 0,6-0,8 % (AB Svensk Byggtjänst, 2008). Vattnets pH-

värde bör vara neutralt. Vatten med pH-värdet < 4, kan tyda på att det innehåller någon syra som kan 

vara skadlig för betongen samt vatten med pH-värdet > 9 kan också vara skadlig för betongen då det 

innehåller höga halter med alkalier. Vid användning av vatten med okänd kvalité, bör en 

förundersökning av vattnet utföras i förväg.   

 

All sort av vatten har en viss ytspänning. Under detta 

examensarbete användes ett redskap som kallas Vortex som 

beställaren tillhandahöll, för att reducera vattnets ytspänning. 

Redskapet är en enklare plastbaserad produkt där vattnet 

endast behöver rinna igenom, se bild 1. Enligt beställaren ska 

denna produkt förbättra betongens hållfasthet och ytans estetik 

någorlunda. Ingen större utredning är utförd under detta 

examensarbete angående produktens effekt på betongen d.v.s. 

ifall den reducerar vattnets ytspänning. 

 

 

  

 

Figur 1 Vortex, redskapet 

som användes för att 

minska vattnets 

ytspänning. 
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2.3 Cement 

Cement är ett hydrauliskt bindemedel i pulverform och är idag ett av de vanligaste och mest använda 

byggnadsmaterialen i världen. Cement framställs ur kalksten och lermineral och är reaktivt med 

vatten. Med hydrauliskt bindemedel menas att cement i blandning med vatten bildar en hård massa i 

såväl luft som vatten. Vid tillsättning av fyllnadsmaterial såsom sand, grus och sten, d.v.s. ballast, 

bildas det betong. Idag kan många olika varianter av cement användas beroende på olika 

förutsättningar såsom beständighet, hållfasthet, användningsområde, byggekonomi, miljö och m.m. 

se tabell 1.  
 

CEM I Portlandcement 

CEM II Portland-kompositcement 

CEM III Slaggcement 

CEM IV Puzzolancement 

CEM V Blandcement 
Tabell 1 Olika cementtyper och klasser, (EN 197–1:2000). 

 

Den vanligaste cementen är CEM I portlandcement. Vid tillverkning av portlandscement finmals först 

kalksten och lera som därefter bränns i långa och svagt lutande roterugnar. I roterugnens ände 

passerar materialen en brännzon på 1450°C. Vidare kyls materialen ner och s.k. cementklinker erhålls 

i kulor eller små klumpar. För att få cement, mals cementklinker tillsammans med gips men också 

slagg och övriga tillsatser kan förekomma beroende på vilka egenskaper i cementet det efterfrågas. 

Anledningen till att gips tillsätts är för att reglera cementens bindning som annars skulle bli alltför 

snabb. Vid framställningen av cementklinker avgår kolsyra (CO2) ur kalksten (CaCO3), som övergår till 

kalciumoxid (CaO). Andra oxider som förekommer i råmaterialen är kiseldioxid (SiO2), aluminiumoxid 

(Al2O3) och järnoxid (Fe2O3). Dessa oxider förenar sig med varandra under bränningen och bildar s.k. 

klinkermineral vilket är karakteristiska för cementen. Cement kan framställas i olika sorter med 

avseende på hållfasthetsutvecklingen. Dessa indelas i olika klasser som benämns; Snabbhårdnande 

(SH), Standard (Std) och Långsamt hårdnande (LH), se figur 2 (Burström, 2006). 

 

 
 

 
Figur 2 Hållfasthetsutveckling hos olika cementsorter, (Burström, 2006). 
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Reaktionen mellan cement och vatten är en exotermisk reaktion d.v.s. värme utvecklas. 

För grova konstruktioner då det är svårare att leda bort värmen eller för konstruktioner med hög 

cementhalt, kan temperaturen stiga upp mot 50°C under hårdnandet för att sedan svalna och dra 

ihop sig. Denna process kan vara riskabelt ur ett sprickbildningsperspektiv. För att minimera dessa 

risker kan med fördel Std- eller LH-cement användas då reaktionen sker över längre tid och 

värmeutvecklingen sker långsammare (Burström, 2006). Under detta examensarbete används 

portlandscement CEM I (Anläggningscement Degerhamn) i Std-cement, för djupare 

produktinformation hänvisas till tillverkaren Cementa AB.  

  

2.4 Ballast 

Med ballastmaterial menas bergartsmaterial i form av filler, sand, grus och/eller sten. Stenen kan 

bestå av singel som är rundformiga och utvinns ur rullstensåsar eller makadam som är flisiga och 

består av krossat bergmaterial. Fillermaterialen består av fraktioner med kornstorleken < 0,125 mm.  

Ballastmaterialen blandas med cementpastan (cement och vatten) och med den binds 

ballastfraktionerna ihop för att efter hårdnandet bilda materialet betong. Ballastens egenskaper kan 

vara avgörande för den färska betongens arbetbarhet men också den hårdnande betongens 

mekaniska egenskaper. Ballastens finhetsmodul FM är att mått på hur finkorning ett ballastmaterial 

är. Ju finkornigare ett ballastmaterial är desto mindre blir FM samt högre blir den specifika ytan och 

därmed krävs mer vatten för att uppnå samma arbetbarhet. Andra egenskaper som påverkar 

betongen arbetbarhet är ballastens kornform d.v.s. flisighets och stänglighetsgraden, se figur 3, samt 

ytstruktur d.v.s. ytans råhet (AB Svensk Byggtjänst, 2008). 

 

Figur 3 Flisighet och Stänglighet hos ballast korn. (AB Svensk Byggtjänst, 2008) 

 

Ballast kan bestå av olika bergarter vilka i sig har olika fysiska egenskaper såsom tryck-, drag- och 

böjdraghållfasthet, elasticitetsmodul, termiska egenskaper, nötningsmotstånd och 

deformationsegenskaper m.m. Tabell 2 visar exempel på mekaniska egenskaper för olika 

ballastsorter. 
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Tabell 2 Exempel på mekaniska egenskaper hos olika ballastsorter (AB Svensk Byggtjänst, 2008). 
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2.5 Tillsatsmaterial 

Tillsatsmaterial är fyllnadsmaterial i betongen som tillsammans med cement ger upphov till bl.a. 

ökad hållfasthet, beständighet och täthet. Det används även för att reducera cementhalten och 

därmed minska miljöpåfrestningar. Silikastoft och flygaska är exempel på tillsatsmaterial i betongen. 

Silikastoft och flygaska går under s.k. puzzolana material.  Vid reaktion mellan cement och vatten 

bildas det cementgel och kalciumhydroxid. Puzzolana material reagerar inte endast med vatten utan 

det krävs också kalciumhydroxid, CH, för att därefter bilda cementgel. Det är cementgel som utgör 

den hållfasthetsbildande komponenten i betongen. Sammanfattningsvis kan proceduren beskrivas 

enligt nedan: (AB Svensk Byggtjänst, 2008). 

 

Cement + Vatten   Cementgel + Kalciumhydroxid 

(cementhydratation) 

Puzzolan + Vatten + Kalciumhydroxid  Cementgel 

(puzzolanreaktion) 

 

 

För att jämföra några av dess egenskaper, se tabell 3 nedan.  

Egenskap Portlandcement Silikastoft Flygaska 

Struktur Kristallin Amorf, glasig Amorf, glasig 

Kornstorlek, μm 1–100 0,1–1 1–200 

Specifik yta, m2/kg 300–500 20 000 200–600 

Korndensitet, t/m3 3,15 2,20 2,00–2,40 

Effektivitetsfaktor, kp 
för hållfasthet vid 28 d 

1 2–5 0,2–0,5 

Tabell 3 Jämförelse av egenskaper mellan portlandcement, silikastoft och flygaska (AB Svensk Byggtjänst, 2008). 

Med tanke på silikastofts kornstorlek som är 1 % av flygaskans kornstorlek blir dess specifika yta 

väldigt högt. Detta är en faktor som förorsakar förhöjt vattenbehov vid gjutning för att erhålla 

liknande gjutbarhet som vid användning av flygaska. Men å andra sidan innebär silikastoftets mycket 

små partiklar att de fyller hålrum och förtätar cementpastan vilket ger större täthet och 

beständighet.  
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2.6 Tillsatsmedel 

Tillsatsmedel brukar klassificeras efter deras inverkan på betongen. Inverkan kan vara allt ifrån att 

modifiera den färska betongen till den grad att gjutbarheten blir bättre, eller att förändra den hårda 

betongens egenskaper. Det tillsatsmedel som har en stor effekt på betongens färska konsistens kallas 

flyttillsatsmedel. Vid användning av flyttillsatsmedel kan man reducera vattenmängden med 10-30 %, 

vilket ger en lägre vattencemental, som i sin tur ger en högre hållfasthet och mindre krympning. 

Fördelen med flyttillsatsmedel är många särskilt vid beträffande av betongens arbetbarhet i färskt 

tillstånd. Ett annat tillsatsmedel med reducerande effekt på friktionen mellan betongens fasta 

partiklar kallas vattenreducerande tillsatsmedel. Vattenreducerande tillsatsmedel kallas oftast 

plasticerande medel och har ett vattenreducerande effekt d.v.s. ett mindre vattenbehov. 

Flyttillsatsmedel och vattenreducerande tillsatsmedels effekter är likartade, dock är det 

vattenreducerande effekten inte lika stor. Andra tillsatsmedel som används ute i betongbranschen är 

luftporbildande tillsatsmedel som utnyttjas för att få betongen frostbeständig. Det finns även 

tillsatsmedel som används för att påskynda hårdnaden av betongen, d.v.s. en hållfasthetstillväxt. I 

samma veva finns tillsatsmedel som är till för att fördröja hårdnaden av betongen, vid t.ex. transport 

av färsk betong till ett bygge (Burström, 2006).  
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3 Introduktion till Finita elementmetoden (FEM) 

FEM är en numerisk metod för att lösa partiella differentiella ekvationer. Med metoden kan 

komplexa tekniska problem lösas. Lösningar på problemen är inte exakta men däremot kan lösningar 

med god noggrannhet erhållas. Fysiska problem inom exempelvis elektromagnetism, fluidmekanik, 

värmetransport och mekanisk hållfasthet kan lösas (Malkus, et al., 2001). Problemet (exempelvis ett 

tekniskt system) delas in i många mindre och enkla finita element. Dessa element sammankopplas 

med s.k. noder, knutpunkter och bildar elementnät. Ju finare elementnät (mesh) desto större 

noggrannhet kan erhållas men också längre beräkningstid och mer datorkapacitet krävs. Tabell 4 

visar processen vid lösning av FE-problem.  

Fysiskt problem  
 Geometri  

 Material (Homogen, Heterogen) 

 Laster (Statisk, Dynamisk) 

 Infästningar och stödreaktioner 
o.s.v. 
 

 
Matematisk modell 

(Idealisering av mekanisk modell – ger differentialekvation) 
 

 Kinematik (1D, 2D, 3D) 

 Material (Linjärt isotropiskt, anisotropisk) 

 Randvillkor (Acceleration, infästning, kontakttyp, lastvillkor m.m.)  
o.s.v. 
 

 
Finita element lösning 

 
 Diskretisering (Beräkningsbart problem med ändlig många variabler) 

 Element (Storlek och sort) 

 Lösningsmetod (Implicit eller explicit) 

 Materialformulering (Linjär elastiskt, icke linjär elastiskt, viskoelastiskt, plastiskt 
m.m.) 
o.s.v. 

  

 
Resultat 

 
 Position 

 Spänningar 

 Töjningar 

 Temperatur 

 Hastighet 
o.s.v. 

Tabell 4 Processen vid lösning av FE-problem (Bathe, 1996). 
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3.1 Element 

Det finns många olika element som lämpar sig för olika problemställningar.  

Några av dessa element som ofta används förklaras nedan. 

 

Figur 4 Olika varianter av element 1D, 2D och 3D (Holm, 2002). 

 

Balkelement (1D) 

Balkelement har två noder vid ändarna. Noderna är kapabla till att både uppta translations- och 

rotationsrörelser, d.v.s. sammanlagt sex frihetsgrader per nod varav tre translationer och tre 

rotationer. Detta element lämpar sig till ramkonstruktioner och böjbelastade balkar/pelare. 

En annan variant är s.k. stångelement som lämpar sig till kablar och stångkonstruktioner belastade 

med axiella krafter. Stångelement upptar endast translationsrörelser.  

 

Skalelement (2D) 

Skalelement är ett tunnväggigt element med tre noder vid triangulärt element och fyra noder vid 

fyrkantigt element. Förutom noder vid hörnen kan även flera noder tilläggas mellan hörnen.  

Ett skalelement kan belastas godtyckligt från alla riktningar. Det lämpar sig exempelvis för plattor och 

väggar. För ett skalelement med två frihetsgrader per nod kan endast laster i sitt eget plan upptas. 

För skalelement med sex frihetsgrader per nod kan axiell- och momentlaster upptas i alla riktningar.  

Vid idealisering av en verklig konstruktion, t.ex. väggkonstruktion, modelleras en skiva vid centrum av 

väggkonstruktionen och skivan ges en styvhet som motsvarar den verkliga styvheten för väggen.  

 

Solidelement (3D) 

Med solidelement menas volymelement med tre dimensioner. Med detta element kan alla sorters 

geometrier beräknas. Det minsta antalet frihetsgrader per nod är tre styckena translationer i 

respektive axel. Det kan även inneha rotationsrörelser vid respektive axel, då blir antalet 

frihetsgrader per nod sex stycken. Linjära solidelement innehar åtta noder och kvadratiska 

solidelement innehar tjugo noder. Namnet linjära och kvadratiska solidelement kommer från 

basfunktionerna som beskriver formen mellan noderna. Det finns olika sorters solidelement, se figur 

4 (Malkus, et al., 2001) (Sun, 2006). 
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3.2 Materialformulering 

Då betongmaterialet som ska användas i ytterväggen inte innehåller armering kommer 

sprickutvecklingen inte att vara lika omfattande. För att hålla beräkningarna under ramen för ett 

examensarbete utfördes modelleringen under linjär elastisk förhållanden. De behövliga 

materialparametrar som krävdes var tvärkontraktion tal d.v.s. Poissons tal och elasticitetsmodul. 

Elasticitetsmodulen erhölls ur materialprovningar och Poissons tal antogs till 0,2 (Wong & Kwan, 

2010) (Graybeal, 2006). 

 

3.3 Randvillkor 

Väggelementen antogs vara ledad i ändarna d.v.s. vid golv och tak. Vid golvet låstes alla 

translationsrörelser och vid taket låstes alla horisontella translationsrörelser men vertikala rörelser 

tilläts. De vertikala lasterna påfördes över hela väggtjockleken som en utbredd last. Endast den 

invändige delen av sandwichväggen simulerades då de övriga delarna inte tar upp laster förutom 

egentyngden. Detta gjordes för att förenkla simuleringen. 

 

3.4 Numeriska problem 

Det finns två välkända numeriska problem kopplade till finita element metoden, nämligen s.k. ”shear 

locking” och ”Hourglassing”. Dessa problem ska undvikas för att inte få falska beräkningsresultat 

(Sun, 2006). 

 

Shear locking 

”Shear locking” är ett numeriskt problem som kännetecknas av överstyvt element. Detta problem är 

aktuellt vid böjdominerad belastning. Deformationen av ett solidelement enligt klassisk balkteori 

jämförs med ett solidelement med överstyvt beteende i figur 5 och 6. Vid belastning bör de 

horisontellstreckade linjerna bli krökta samt de vertikala förbli raka, se figur 5.  Då bör vinkeln A vara 

oförändrad, 90 grader enligt klassisk balk teori men vid ”shear locking” förändras denna vinkel, se 

figur 6. Detta tyder på att töjningsenergin förutom att generera böjdeformationer även genererar 

skjuvdeformationer, vilket är felaktigt.  Detta problem resulterar i felaktiga resultat i form av 

deformationer och spänningar. I de flesta fall kan detta problem kontrolleras genom att välja 

kvadratisk basfunktion, s.k. ”shape function” på engelska, istället för linjär basfunktion. I grunden 

innebär en kvadratisk basfunktion att krökningar längst med elementkanten tillåts (Sun, 2006). 

 

 

 

Figur 5 Deformation av ett solidelement vid klassisk balk teori (Sun, 2006). 
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Figur 6 Deformation av ett överstyvt solidelement vid "shear locking" (Sun, 2006). 

 

Hourglassing 

För att minimera beräkningstiden och behovet av CPU används s.k. reducerad integration istället för 

full integration. Vid en reducerad integration minskas antalet integrationspunkter, s.k. Gausspunkter, 

för att minimera antalet ekvationer i systemet.  Detta problem kännetecknas av att normal-

spänningar och skjuvspänningar är noll vid integrationspunkten trots att elementet utsätts för yttre 

momentbelastningar, se figur 7. Detta problem är aktuellt vid kombination av reducerad integration 

samt linjär basfunktion. Många dataprogram har en ”Hourglassing” kontroll inbyggt i systemet som 

man vid simulering kan aktivera (Sun, 2006). Uttrycket ”Hourglassing” är på engelska och saknar 

översättning på svenska. 

 

Figur 7 Deformation av ett element vid "Hourglassing" (Sun, 2006) 
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4 Laborationsförsök av färsk betong 

4.1 Introduktion 

Laborationsförsökens intention är att försöka förbättra Givents AB:s betong genom att förse 

betongen med goda egenskaper i färskt tillstånd. Eftersträvade egenskaper var god gjutbarhet och 

betong snarlik självkompakterad betong så att betongen enkelt kan gjutas i olika typer av gjutformar. 

Beställaren är tillverkare av prefabricerade betongelement, där god gjutbarhet är essentiellt då det 

påskyndar fabricerandet av elementen. Betongen som eftersträvas bör ha en jämn konsistens från 

blandning till gjutning utan risk för separation, därefter bör betongen efter gjutning påbörja 

härdningen så fort som möjligt så att formrivning kan ske tidigt.  

 

Ur det delvist förutbestämt grundrecept var 

mängden ballast och cement bestämd. 

Däremot var flytmedlet tillsammans med 

vattenmängden variabler som skulle prövas 

med olika halter. Ett lågt vattencementtal 

(vct) på materialen rekommenderades. 

Maximalt tillåtet vct angavs vara ca 0,27 och 

maximal tillåtet flytmedelhalt angavs vara 1,5 

% av cementmängden.  

Två pilotförsök med olika ballast provades, 

pilotförsök 2 innehöll krossmaterial från 

asfaltsindustrin och pilotförsök 1 innehöll 

slaggprodukter tillsammans med flygaska, se 

figur 8. Båda pilotförsöken skulle ha liknande 

utseende beträffande siktkurvan och skulle 

jämföras i färskt tillstånd. Alla 

laboratorieförsöken gällande 

materialegenskaper genomfördes på CBI 

Betonginstitutet. 

 

  

 
Figur 8 Delmaterialen för pilotförsök 1 inför gjutning. 
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Standarder 

Tabell 5 anger vilka standarder som använts för respektive provmetod. Ur dessa standarder anges 

hur provningarna går till för betongen i färskt tillstånd. 

 

  
Provningsmetod Standard 

Provning av färsk betong– Flytsättmått SS-EN 12350-8 och SS-EN 206-9 

Provning av färsk betong – Sättmått SS-EN-12350-2 

Neddelning av material SS-EN-932-2 

Framtagning av effektivitetsfaktor SS-EN 206:2013 

Provning av färsk betong - Lufthalt SS-EN-12350-7 

Bestämning av kornstorleksfördelning - 
Siktning 

SS-EN-933-1 

Rekommenderade maskvidder vid siktning SS-132123 

Tabell 5 Standarder för respektive provningsmetod. 
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4.2 Flytsättmått 

Mätningar av flytsättmåttet utförs enligt EN 12350-8.  Metoden bygger på att en sättkorn placeras ut 

på en fuktad skiva med angiven position, se figur 9. Markerade mått finns för olika diametrar på 

skivan för att okulärt ge ett mått över hur stor utbredning materialet har i färskt tillstånd, alternativ 

används en måttstock. Kornen fylls med färsk betong, därefter lyfts kornen långsamt och betongen 

flyter då ut och ger en viss utbredning som kallas flyttsättmått.  Självkompakterande betong delas in i 

olika klasser beroende på dess flytsättmått (Sundén, 2011), se tabell 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Sättmått 

När flytsättmåttet för ett material inte varit tillräcklig stort, d.v.s. att de inte uppnår kravet för SF1, då 

har provet istället blivit uttaget i enlighet med EN-12350-2, genom sättmått, se figur 10 för 

uppmätning av sättmåttet och se tabell 6 för kravet för SF1.  

Klass Flytsättmått [mm] 

SF 1 550-650 

SF 2 660-750 

SF 3 760-850 
Tabell 6 visar olika klasser för självkompakterat betong (Sundén, 2011). 

 

 

Figur 9 Redskap som används vid mätning av flytsättmått (Sundén, 2011). 

Figur 10 Metodik för sättmått (Anderberg, 2002). 
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4.4 Pilotförsök 1 – slagg & flygaska 

För pilotförsök 1, skickades färdigblandad ballast (flygaska och slagg) med fraktionerna 0-6 mm till 

CBI. Eftersom mängden av ballasten var stor krävdes det att göra en neddelning av materialet enligt 

SS-EN-932-2, se figur 11 för neddelaren som användes. Neddelning utförs för att ballasten som ska 

provas bör representera hela ballastblandningen som skickades. Under transport och förflyttning av 

ballastblandningen finns det risk att de mindre kornstorlekarna hamnar i botten därför är det rimligt 

att utföra en neddelning. 

 

 

 

Provningsförsöken  

Det delvist färdiga grundreceptet blandades med olika vattencementtal och flytmedelhalt, därefter 

studerades resultateten för hitta lämpligast vct och flytmedelhalt. Vid provning av gjutbarhet 

användes en sättkorn, för att mäta flytsättmåttet. Provningarna utfördes med olika vattencementtal 

och flytmedelhalt. Provningarna utfördes genom att ändra en variabel åt gången. Tabell 7 visar 

provningarna som undersöktes.  

 

Flythalt Vct=0,20 Vct=0,21 Vct=0,22 Vct=0,23 Vct=0,24 Vct=0,25 Vct=0,26 Vct=0,27 

1,0 %         

1,1 %         
1,2 %         
1,3 %         

1,4 %         
1,5 %         

Tabell 7 visar provningarna med olika vattencementtal och flytmedelhalt. 

 

 

 Figur 11 Redskap som användes vid neddelning av ballast. 
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Endast de provningar ur tabell 7 som resulterade i dugligt flytsättmått ansågs mest relevanta för 

studien, dessa listas i tabell 8. Provningarna kunde okulärt avgöras om konsistens var duglig för att 

provas enligt EN 12350-8. En annan faktor som beaktades var priset gällande flytmedlet, hög 

flytmedelhalt skulle ge högre kostnader.  

Tabell 8 visar de mest relevanta proverna med dess delmaterial för 1 m
3
 betong. 

 

Vct och Vctekv 

Vid beräkning av vct och vctekv togs de hänsyn till vattnet som finns i flytmedlet. Flytmedlet som 

användes hade en torrhalt som motsvarade 35 % vilket betyder att vattenhalten är 65 %. Vid 

beräkning av ekvivalent vattencementtal togs det hänsyn till att 10 % av ballasten bestod av flygaska. 

Beräkning för vctekv utfördes genom att effektivitetsfaktor togs fram ur standarden EN-206-1, där 

effektivitetsfaktorn för flygaska är k = 0,4. 

Skillnaden mellan vct och vctekv är att vct anger kvoten mellan mängden vatten i kg/m3 och mängden 

cement i kg/m3 medan vctekv  även tar hänsyn till att tillsatsmaterialet är reaktivt, precis som 

cementet, se ekv. 1 och 2. K-värdet beskriver tillsatsmaterialets egenskaper i förhållande till 

cementets, d.v.s. beroende på hur reaktivt tillsatsmaterialet är. K-värden för olika tillsatsmaterial 

finner man ur EN-206-1. 

 

      

    
 

 
                                   Ekv.1  (AB Svensk Byggtjänst, 2008)

  

 

       
 

     
                       Ekv.2 (AB Svensk Byggtjänst, 2008) 

 

där; 

W = Vattenmängd [Kg/m3] 

C = Cementmängd [Kg/m3] 

k = Effektivitetsfaktor (EN-206-1) 

D = Tillsatsmängd [Kg/m3]  

Namn 
Anläggningscement 

[kg] 
Vatten 

[kg] 
vct vctekv 

Flytmedelhalt 
[%] 

Flytmedel 
[kg] 

Ballast 
[kg] 

Test 
P1.1 

769,94 184,80 0,25 0,23 1,5 % 11,55 1 750,9 

Test 
P1.2 

769,94 192,49 0,26 0,24 1,2 % 9,24 1 750,9 

Test 
P1.3 

769,94 192,49 0,26 0,24 1,3 % 10,01 1 750,9 
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Betongblandningen 

För att fuktkvoten i ballasten inte ska förändra betongens vct 

togs ett prov motsvarande 600 gram ur ballasten som vägdes 

och därefter värmdes i en ugn på 105 grader under drygt 24 

timmar. Provet vägdes efter 22, 23 och 24 timmar.  Utifrån 

resultateten visades sig materialet redan var torrt, då det 

vägde lika mycket innan som efter uppvärmningen. Vid 

blandningen av delmaterialen börjades de torra materialen 

blandas i först dvs. cement och ballast under cirka två 

minuter, sedan tillsattes vatten och kort därefter hälldes 

flytmedlet i med jämna mellanrum tills betongen betedde sig 

som självkompakterad betong. Ur figur 12 ser man 

blandaren som användes vid provningarna hos CBI. 

 

 

 

 

 

 

Lufthalt  

Provning av lufthalt i materialet utfördes enligt EN-12350-7. 

Mätningen av lufthalt gjordes endast för en blandning, vilket 

var för blandning som ansågs kvalificerad utifrån gjutbarhet. 

Vid mätning av lufthalt användes lufthaltsmätaren från CBI, 

se figur 13. 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 12 CBI:s blandare som användes under 

försöken. 

Figur 13 visar CBI:s lufthaltsmätare. 
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Resultat 

Utvärderingen av betongens konsistens i färskt tillstånd utfördes enligt EN 206-8 och EN 206-9 för 

självkompakterande betong och klassindelning, då det eftersträvades goda gjutegenskaper. För att 

prova betongens konsistens mättes betongens flytsättmått. Utifrån den bästa konsistens har 

hållfastheten provats efter ett dygn, 14 dygn och 28 dygn. Delmängderna för de relevanta 

provningarna anges i tabell 8 för en kubikmeter betong. Resultatet för den färska betongen redovisas 

i tabell 9 för respektive provning. Figur 14 visar flytsättmåttet för test P1.3 som hade SKB klass SF 1. 

 

Namn 
Flytsättmått 

[mm] 
SKB Klass Lufthalt [%] 

Flytsättmått 
[mm] 

Test P1.1 530 - - 530 

Test P1.2 525 - - 525 

Test P1.3 625 SF 1 1,7 625 
Tabell 9 Resultat för flytsättmåttet och sättmåttet för de tre relevanta blandningarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 14 Resultat av flytsättmåttet för test P1.3. 
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Kommentar: 

Uppgiften var att hitta ett recept med ett dugligt flytsättmått där betongen enkelt kunde gjutas i 

olika typer av gjutformar, utan att man passerade maximalt tillåtet vct vilket var 0,27 och maximal 

tillåtet flytmedelhalt vilket var 1,5 % av cementmängden. 

En annan viktig faktor är att med högre vct finns en risk att hållfastheten för betongen försämras. Om 

inte tiden begränsade arbetet hade de varit intressant att utreda hur hållfastheten påverkades vid 

olika vct för detta material. 

Totalt undersöktes 48 olika typer av blandningar. Men bara tolv av dessa provades enligt SS-EN- 

12350-8:2010, resterande blandningar utfördes okulärt och genom att känna på materialet direkt 

ifrån blandaren. Ur de tolv som provades enligt standard, hade tre stycken av dessa ett dugligt 

flytsättmått, dvs. inom ramen för självkompakterande betong, vilket är klart godkänt. Fler tester 

hade utförts om tid och material varit tillräckliga.  

Utifrån resultatet var receptet för test P1.3 lämpligast att gå vidare med, då den uppfyllde kraven för 

SF1 och hade en relativt låg flytmedelhalt jämfört med de andra testerna. Slutligen gjöts betong med 

P1.3s recept för att prova för krympning, tryckhållfasthet, böjdraghållfasthet, elasticitetsmodul och 

spräckhållfasthet. 

 

Ur de provningar som utfördes var risken för separation väldigt låg även när maximalt flytmedelhalt 

användes, 1,5 % av cementvikten.  Men däremot observerades att materialet förlorade sin 

självkompakterande konsistens efter 20 minuter, flytsättmåttet blev mycket lägre. Vilket är något 

man bör tänka på vid platsgjutning. 

Provningarna utgicks utifrån rekommendationer från 

flytmedelsleverantören gällande flytmedelhalt, vilket står skrivet 

på förpackningen se figur 15. Leverantörens rekommendationer 

var att använda en flytmedelhalt inom intervallet 0,2 -1,5 % av 

cementvikten och att flytmedlet skulle röras om före 

användning.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figur 15 Flytmedlet som användes. 



23 
 

4.5 Pilotförsök 2 – krossmaterial & silikastoft 

Avsikten med pilotförsök 2 var att kompensera slaggen och flygaskan i pilotförsök 1, d.v.s. test P1.3, 

med krossmaterial samtidigt som materialet fortsatt skulle ha goda egenskaper i färskt tillstånd 

såsom god gjutbarhet. Ett siktdiagram framställs enligt SS-EN-933-1 av referensreceptet P1.3. Detta 

utfördes för att kunna få fram samma kornstorleksfördelning fast med krossmaterial som ballast. 

Krossmaterialet finns i fraktionerna 0-2, 0-4, 2-6, 4-8, 5-11 mm och kommer från asfaltsindustrin. 

Siktningsdiagram togs även fram för dessa olika fraktioner av krossmaterialet i torrt tillstånd. Detta 

gjordes för att avgöra hur stor mängd som behövdes av varje fraktion för att kunna få samma 

siktdiagram som P1.3. Siktdiagramet anger den passerade mängden för varje standardsikt, SS-

132123. Se figur 16 för siktningsprocessen. 

 

 

  

 

 

 

Framtagning av kornstorleksfördelning 

Ur siktkurvan för de olika fraktionerna kunde 

mängdandelen för var och en av de olika fraktionerna 

bestämmas för att få samma utseende på siktkurvan 

som referensrecept P1.3. Figur 18 visar siktkurvan för 

fraktion 0-2, 0-4 och 2-6. Övriga fraktioner användes 

inte i denna studie. Vibratorn som användes vid 

siktning tillhörde CBI, se figur 17. 

 

 

 

Figur 16 Proceduren för att sikta ett material (Burström, 2006). 

 
Figur 17 CBI:s vibrator som användes vid siktning. 
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Figur 18 Siktkurvan för de olika fraktionerna, 1 symboliserar fraktion 0-2 mm, 2 symboliserar 0-4 mm och 3 symboliserar 
2-6 mm. 

 

Optimering  

Med hjälp av Excel optimerades ballastens fraktioner till den grad att P1.3 siktningskurva 

efterliknades relativt bra. Tabell 10 visar hur stor del av ballasten som behöver komma från de olika 

fraktionerna för att få ungefär samma siktkurva som pilotförsök 1, P1.3, figur 19 visar optimeringen 

som utfördes. 
 

0-2 mm 0-4 mm 2-6 mm 

45 % 45 % 10 % 
Tabell 10 Optimering av fraktionsindelning för ballasten i pilotförsök 2. 
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Figur 19 Heldragen linje representerar pilotförsök 1 och streckad linje representerar optimeringen, pilotförsök 2. 

 

 

 

 

Tabell 11 Jämförelse av delmaterialen i pilotförsök 1 och 2, även finhetsmodulen är beräknad för respektive. 
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Tabell 11 visar att mängden 2 mm i pilotförsök 2 är mer än i referensreceptet samtidigt som andelen 

0,063 mm och <0,063 mm inte är tillräcklig.  Dessa värden justerades genom att sikta bort en del av 2 

mm i blandningen samtidigt som det lades till andelen finmaterial som saknades. Ur tabellen ovan 

kan man se att 600 gram användes vid siktning.  

 

Korngradering- finhetsmodul 

Finhetsmodulen för ballasten är en av faktorerna som påverkar betongmassans konsistens och 

arbetsbarhet. I Sverige används proportioneringsmetoden finhetsmodulen, FM, för att beräkna 

vattenbehovet. FM är arean över kurvan i siktkurvan, se figur 19. Ligger kurvan högt vid de fina 

kornen innebär det att materialet är finkornigt, och att finhetsmodulen är låg. FM används oftast för 

att utgöra ett approximativt mått på hur stort medelkornstorleken är för en sammansättning. 

Finhetsmodulen anger även hur graderingen är, d.v.s. om den är fin eller grov (AB Svensk Byggtjänst, 

2008). 

 

Betongblandningen 

För att fuktkvoten i ballasten inte ska förändra betongens vct togs ett prov motsvarande 600 gram ur 

varje fraktion som vägdes och därefter värmdes i en ugn på 105 grader under drygt 24 timmar. 

Provet vägdes efter 22, 23 och 24 timmar.  Utifrån resultatet räknades fuktkvoten fram, vilket även 

beaktades i blandningen, även flytmedlets vatteninnehåll beaktades. Blandningen utfördes med de 

torra materialen först dvs. cement och ballast tillsammans med tillsatsmaterialet silikastoft i 

blandaren under cirka två minuter, sedan tillsattes vatten och kort därefter hälldes flytmedlet i med 

jämna mellanrum tills betongen betedde sig som självkompakterande betong. 

De blandningar som provades anges i tabell 12, där anges med vilken vct samt flytmedelhalt som 

provades. Gjutbarheten av blandningarna studerades genom olika metoder såsom flytsättmått, 

sättmått. Provningarna utfördes med att ändra en variabel åt gången.  I det här fallet provades inte 

lägre vct än 0,25 då allt under, okulärt var väldigt torrt. Lägsta vct-gräns drogs vid 0,25. De resultat 

som hade dugligt flytsättmått alternativ sättmått ansågs relevanta för studien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flythalt vct = 0,25 vct = 0,26 vct = 0,27 

1,2 %    

1,3 %    

1,4 %    

1,5 %    

 Tabell 12 Dessa blandningar som provats. 
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Delmängderna för de relevanta provningarna anges i tabell 13 för en kubikmeter betong. Ballasten 

som användes i betongblandningen bestod av krossmaterial med fraktionerna 0-6 mm. Fillermaterial 

som användes i blandningarna var silikastoft, där silikastoft-halten var 10 % av cementvikten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Test P2.1 Test P2.2 Test P2.3 

Cement [kg] 769 769 769 

Silikastoft-halt [%] 10 % 76,9 76,9 

Vct 0,27 0,27 0,25 

Vatten [kg] 207,63 207,63 192,25 

Flytmedelhalt [%] 1,3 % 1,2 % 1,3 % 

Flytmedel [kg] 10 9,23 10 

Ballast[kg] 1751 1751 1751 

Tabell 13 Proverna med olika mängder delmaterial för en kubik betong. 
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Resultat för krossmaterialet 

Resultatet för den färska betongen redovisas i tabell 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Test P2.1 Test P2.2 Test P2.3 

Flytsättmått [mm] 640 - - 

SKB klass SF 1 - - 

Sättmått[mm] - 200 110 

Konsistens klass - Halvflyt Lättflytande 
Tabell 14 Resultat av flytsättmåttet och sättmåttet och dess klassning för 3 relevanta 
blandningar från pilotförsök 2. 

Figur 22 Resultatet av P2.3. 

Figur 21 Resultat av P2.2. Figur 20 Resultatet av P2.1. 
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Kommentar: 

Eftersom krossmaterialet hade helt andra egenskaper vid färskt tillstånd blev vi tvungna att testa tolv 

olika blandningar för att bedöma när materialet hade god gjutbarhet. Vi insåg tidigt att redan vid en 

vct lägre än 0,25 var materialet väldigt torrt och gjutbarheten var inte bra alls, lägsta vct-gräns drogs 

därför vid 0,25. Endast tre av de tolv blandningarna testades med flytsättmått och sättmått, 

resterande utfördes okulärt och genom att känna på materialet direkt från blandaren. Ur dessa tre 

blandningar hade endast en av dem ett dugligt flytsättmått och som klarade kraven för 

självkompakterande betong. Ur de provningar som utfördes var risken för separation väldigt låg även 

när maximalt flytmedelhalt användes, 1,5 % av cementvikten.   

Lämpligast att gå vidare med var P2.1 eftersom den visade sig ha goda egenskaper i färskt tillstånd. 

Pilotförsök 2 kommer dock inte att provas i hårdnat tillstånd p.g.a. begränsade tid och resurser. Dock 

hade det varit intressant att se hur dessa två pilotförsöken skiljer sig ur ett hållfasthetsperspektiv, då 

dessa har identiska siktningsdiagram.  
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5 Laborationsförsök av hårdnad betong 

5.1 Provningsprogram för laborationsförsök av materialegenskaper 

I detta arbete har det valts att gå vidare med pilotförsök 1, Test P1.3 för att provas i hårdnat tillstånd. 

Anledningen till det är att Test P1.3 har lägre vct samt att flygaskan i ballasten är billigare än 

silikastoft som användes vid pilotförsök 2. Dessutom är ballasten i pilotförsök 1 redan i standard 

fraktion d.v.s. att det inte behövs siktas på samma sätt som vid pilotförsök 2 där ballasten saknade de 

små fraktionerna. 

 

Syfte 

Syftet är att med hjälp av experimentella försök kunna ta fram de materialegenskaper som krävs för 

att utföra en linjär elastisk FE-modellering men också få kännedom om materialets grundläggande 

mekaniska egenskaper. Dessa försök bör ge en mer utförlig beskrivning av materialet och mer 

förståelse erhålls för dess verkningssätt som i sin tur kan utgöra underlag för lämplig användning i 

byggnadsverk.  

 

Metod 

I första hand förbereddes delmaterial (cement, ballast, vatten och flytmedel) inför gjutning. 

Betongreceptet som gjöts anges i tabell 8. Därefter planerades i samråd med handledaren, G. 

Hassanzadeh, vilka provningar som behövdes utföras i hårdnat tillstånd och deras kvantitet, se tabell 

15 för provningar som kommer att genomföras. 

 

Provkropp Kvantitet Material parametrar som erhålls 

Kub (100 mm) 1 dygn 3 Tryckhållfasthet 

Kub (100 mm) 14 dygn 3 Tryckhållfasthet 

Kub (100 mm) 38 dygn 3 Tryckhållfasthet 

Cylinder (h=d) 48 dygn 
d=100 mm 

3 Spräckhållfasthet 

Cylinder (h=2d) 38 dygn 
d=150 mm 

3 E-modul 

Prisma (100,100, 400) 64 dygn 3 Böjdraghållfasthet 

Prisma (100,100, 400) 56 dygn 3 Krympning 

Tabell 15 Beskrivning av antal försök för provningsförsöken. 
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Standarder 

Tabell 16 anger vilka standarder som använts för respektive provmetod. Ur dessa standarder anges 

hur provningarna ska gå till. 

 

 

 

 

  

Provmetod Standard 

Tryckhållfasthet SS-EN 12390-1 t.o.m. SS-EN 12390-3 

Spräckhållfasthet SS-EN 12390-6:2009 

E-modul SS-EN 13 72 32:2005 

Böjdraghållfasthet SS-EN 12390–5:2009 

Krympning SS 137215 

Tabell 16 Standarder som används för respektive provmetod. 
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5.2 Tryckhållfasthet 

 

Introduktion 

Betongen som provas i den här studien kommer att användas i 

ett s.k. Attefallshus som förtillverkade element. Där 

formrivningen normalt sker när minst 70 % av 

tryckhållfastheten uppnåtts, vilket brukar vara efter 28 dygn. 

Dock kommer det säkerligen finnas tillfällen då tidig 

formrivning blir aktuell då är det väldigt viktigt att elementen 

har tillräckligt god tryckhållfasthet i tidigt skede. Därför 

kommer tryckhållfastheten provas efter 1 dygn, 7 och 38 dygn 

Provningarna utfördes 2014-12-03, 2014-12-12-09 och 2015-

01-09. När det gäller provningarna som utfördes efter 38 dygn, 

räknades det om med en omräkningsfaktor till 28 dygn enligt 

EK2. 

 

Provföremål 

Nio gjutna betongkuber med kantlängderna 100 mm 

tillverkades 2014-12-02 på CBI. Kuberna har märkts med A1-

A3, B1-B3 och C1-C3. 

 

Provningsmetod 

I enlighet med SS-EN 12390–3:2009 har kuberna provats i fuktigt tillstånd. Kuberna A1-A3 provades 

efter 1 dygns ålder, B1-B3 provades efter 7 dygns ålder och C1-C3 provades efter 38 dygns ålder. 

Proverna lagrades i vatten med temperaturen +20C, fram till att provningarna genomfördes. 

Proverna trycktes med CBI:s tryckpress, se figur 23. 

 

Provningsresultat 

De erhållna resultaten redovisas i tabell 17, 18 och 19. Provningarna genomfördes vid CBI. 

Tryckhållfasthet för de kuber som testas efter 38 dygn har räknats om till 28 dagar med hjälp av en 

omräkningsfaktor som är enligt Eurokod 2, SS-EN 1992-1-1:2005, se ekv.3. 

 

 

Prov 
märkt 

Ålder vid 
provning 

(dygn) 

I1 

(mm) 
I2 

(mm) 
h 

(mm) 
Densitet 
(kg/m3) 

Maximal 
belastning, F 

(kN) 

Tryckhållfasthet 
fc,kub 

(MPa) 

A1 1 100 100 100 2735 770 77 

A2 1 100 100 100 2723 760 76 

A3 1 100 100 100 2762 780 78 

Medel 
värde 

    2740 770 fc,kub(1) = 77 

Tabell 17 Tryckhållfasthet för 1 dygns ålder. 

Figur 23 visar CBS:s tryckpress MTS. 
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Prov 
märkt 

Ålder vid 
provning 

(dygn) 

I1 

(mm) 
I2 

(mm) 
h 

(mm) 
Densitet 
(kg/m3) 

Maximal 
belastning, F 

(kN) 

Tryckhållfasthet 
fc,kub 

(MPa) 

B1 7 100 100 100 2740 1210 121 

B2 7 100 100 100 2710 1170 117 

B3 7 100 100 100 2760 1160 116 

Medel 
värde 

    2737 1180 fc,kub(7) = 118 

 

 

Prov 
märkt 

Ålder vid 
provning 

(dygn) 

I1 

(mm) 
I2 

(mm) 
h 

(mm) 
Densitet 
(kg/m3) 

Maximal 
belastning, F 

(kN) 

Tryckhållfasthet 
fc,kub 

(MPa) 

C1 38 100 100 100 2755 1488 148,8 

C2 38 100 100 100 2694 1492 149,2 

C3 38 100 100 100 2793 1443 144,3 

C4 38 100 100 100 2752 1456 145,6 

Medel 
värde 

    2749 1470 fc,kub(38) = 147 

 

 

Uppskattad tryckhållfasthet för 28 dagar enligt SS-EN 1992-1-1:2005. 

1/228
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     Ekv.3 

 

  

Tabell 18 Tryckhållfasthet för 7 dygns ålder 

Tabell 19 Tryckhållfasthet för 38 dygns ålder 
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5.3 Elasticitetsmodul hos betongcylindrar 

 

Introduktion 

Elasticitetsmodulen är en materialparameter som beskriver 

förhållandet mellan spänning och töjning. Elasticitetmodul 

beskriver hur betongen deformeras under spänning, vilket är 

en nödvändig materialparameter för att utföra en FE-analys. 

 

Provföremål 

Tre gjutna betongcylindrar med diametern 150 mm och höjd 

300 mm tillverkades 2014-12-02 på CBI. Cylindrarna har märkts 

med D1-D3.  

 

Provningsmetod  

Cylindrarna har gjutits på CBI och lagrats i vatten med 

temperaturen +20C, fram till att provningarna genomfördes. I 

enlighet med SS 13 72 32:2005 bestämdes elasticitetsmodulen. 

Cylindrarna D1-D3 provades efter 38 dygns ålder. Två 

extensometrar med mätlängd 100 mm placerades på motsatta 

sidor av provkroppen, se figur 24. 

 

Provningsresultat 

De erhållna resultaten redovisas i tabell 20 nedanför. Provningarna genomfördes den 9 januari 2015. 

Elasticitetsmodulen för de cylindrar som det testas för efter 38 dygn har räknats om till 28 dagar med 

hjälp av en omräkningsfaktor som är enligt Eurokod 2, SS-EN 1992-1-1:2005, se ekv.4. 

Provnamn 
Ålder vid 
provning 

(dygn) 

Densitet 
[kg/m3] 

Elasticitetsmodul 

E0[GPa] Ec[GPa] 

D1 38 2673,8 44,32 45,67 

D2 38 2662,6 44,62 46,16 

D3 38 2694,7 47,17 48,72 

Medelvärde  2677,0 45,37 Ecm(38) = 46,85 
Tabell 20 Provningsresultatet för provkropparna efter 38 dygn. 

 

Uppskattad elasticitetsmodul för 28 dagar anges nedan enligt SS-EN 1992-1-1:2005. 
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Figur 24 Extensometern placerade på 

provkroppen. 
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5.4 Spräckhållfasthet 

 

Introduktion 

Spräckhållfasthet genomförs för att få reda på 

draghållfastheten. Vanligt centriskt dragprov är för svårt att 

instrumentera för spröda material. Istället används en 

relation mellan betongens spräckhållfasthet och 

draghållfasthet. I EN 1992-1-1 görs bedömningen att 90 % 

av den uppmätta spräckhållfastheten anges vara enaxiell 

draghållfasthet. 

 

Provföremål 

Tre gjutna betongcylindrar med diametern 100 mm och 

höjd 100 mm tillverkades 2014-12-02 på CBI. Cylindrarna 

har märkts med T1-T3.  

 

Provningsmetod 

Cylindrarna har gjutits på CBI och lagrats i vatten med 

temperaturen +20C, fram till att provningarna 

genomfördes. I enlighet med SS-EN 12390–6:2009 

bestämdes spräckhållfastheten. Cylindrarna T1-T3 provades 

efter 48 dygns ålder med CBI:s tryckpress, se figur 25. 

 

Provningsresultat 

De erhållna resultaten redovisas i tabell 21. Provningarna genomfördes den 19 januari 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Prov märkt 
Ålder vid 
provning 

[dygn] 

L 

[mm] 
d 

[mm] 
Densitet 
(kg/m3) 

Maximal 
belastning, F 

[kN] 

Spräckhållfasthet 
fct,spräck 
[MPa] 

T1 48 106,8 100 2614,3 144,0 8,58 

T2 48 105,2 100 2648,1 127,7 7,73 

T3 48 104,3 100 2547,5 133,4 8,14 

Medel- 
värde 

   2603,3 135,0 fctm,spräck(48) = 8,15 

Tabell 21 Spräckhållfastheten efter 48 dygn. 

Figur 25 Cylinder i tryckpress MTS. 
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Uppskattad draghållfasthet enligt SS-EN 1992-1-1:2005. 

I EN 1992-1-1 görs bedömningen att 90 % av den uppmätta spräckhållfastheten anges vara enaxiell 

draghållfasthet, vilket ger en draghållfasthet på fctm(48) = 7,3 MPa. Den uppskattade draghållfastheten 

för 28 dygn anges nedan enligt SS-EN 1992-1-1:2005. 
 
Ekv.5 

 

Ekv.6 

 

 

 

 

Beräkning av dimensionerande dragspänningskapacitet för oarmerad betong (Eurokod 2):  
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5.5 Krympning 

 

Introduktion 

Krympning är en följd av vattenavgång i hårdnad 

betong, cementpastans sammandragning när vatten 

lämnar porsystemet. Därför är det viktigt under 

produktion att försegla nygjuten betongen under 

minst ett dygn. Om man tillåter vattenavgång av den 

nygjutna betongen kan man få plastisk krympning 

som i sin tur kan orsaka genomgående 

sprickbildningar och påverka bl.a. hållfastheten. 

 

Provföremål 

Tre gjutna prismor med bredd och höjd 100 ± 5 mm 

och med längd 400 ± 5 mm tillverkades på CBI 2014-

11-02. Prismorna har märkts med K1-K3. 

 

Provningsmetod 

I enlighet med SS 13 72 15 har prismorna mätts med 

mätdonet mot mättdubbarna. Provkropparnas längd 

(mellan ändytorna) bestäms med en noggrannhet 

inom ± 1 mm och därpå mäts längdändringen med 

noggrannheten ± 0,005 mm.  

Prismorna provades efter 7 dygns ålder, omedelbart 

efter att de hade tagits upp ur vatten med 20 ± 2C. Resterande dygn låg prismorna i ett utrymme 

med 20 ± 2C temperatur och 50 ± 5 % relativ luftfuktighet.  Mätningarna är tagna efter 7, 21, 28, 56 

dygns ålder. Mätningarna gjordes med CBI:s instrument, se figur 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 26 Krympprovning utfördes med instrument från CBI. 
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Provningsresultat 

De erhållna resultaten redovisas i figur 27. Provningarna genomfördes vid CBI under 56 dagar. För 

mer information, se bilaga E. 

.  

Figur 27 Krympningsresultatet ifrån mätningar tagna efter 7, 21, 28, 56 dygns. 
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5.6 Böjdraghållfasthet 

 

Introduktion 

Böjdraghållfasthet är en mekanisk parameter för 

ett material, det mäter materialets förmåga att 

motstå deformationer under böjbelastning, se 

figur 28. 

 

Provföremål 

Tre gjutna betongprismor med höjden 100 mm 

och bredden 100 mm samt längden 400 mm 

tillverkades 2014-12-02 på CBI. Cylindrarna har 

märkts med Z1-Z3.  

 

Provningsmetod 

Böjdraghållfastheten bestämdes på tre prismor, 

(Z1, Z2, Z3) enligt SS-EN 12390-5:2009. 

Belastningen utfördes enligt förfarande beskrivet 

i figur 29 (trepunkts-böjning). Spännvidden 

mellan upplagen är I = 300 mm. Last- och 

utböjningskurvan registreras digitalt för provet. 

Prismorna Z1-Z3 provades efter 64 dygns ålder. 

 

 

 

 

 Figur 29 Balkutseende vid provning, längderna är i [mm]. 

 

 

Figur 28 Prisman under belastning. 
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Provningsresultat 

De erhållna resultaten redovisas i tabell 22 och figur 30. Provningarna genomfördes den 2 februari 

2015. 

 

 

 

Figur 30 Last- och nedböjningskurvan tills ett momentant brott sker för Z1-Z3. 

Den uppskattade böjdraghållfastheten för 64 dygn beräknas om med hjälp av en omräkningsfaktor 

till 28 dygn enligt SS-EN 1992-1-1:2005. 
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märkt 

Ålder vid 
provning 

[dygn] 

I 

[mm] 
d1 

[mm] 
d2 

[mm] 
Densitet 
(kg/m3) 

Maximal 
belastning, F 

[kN] 

Böjdraghållfasthet 
fct,fl 

[MPa] 

Z1 64 3000 100 100 2738 25,2 11,4 

Z2 64 3000 100 100 2715 22,0 9,9 

Z3 64 3000 100 100 2765 23,8 10,7 

Medel 
värde 

     23,9 fct,fl(64) = 10,7 

Tabell 22 Resultat av böjdraghållfasthet efter 64 dygn. 
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6 Utformningsprocessen 

Huset är ritat av en anlitad arkitekt (Anders Lundin, Griab AB) innan detta arbete började, se figur 31 

och 32. 

Till en början var väggelementen utformade på ett sådant sätt att de kunde ta statiska laster under 

sin användning, men var däremot för slanka och risken för skador under transport och hantering på 

byggarbetsplatsen var stor, se figur 33.  

 

 

 

Figur 33 Väggelementens geometri med längden 2,3 meter [mm]. 

Figur 32 Visualiseringsbild över huset. (Anders Lundin, Griab AB) 
Figur 31 Ritning över husets olika fasader. (Anders 

Lundin, Griab AB) 
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Figur 34 Väggelement med horisontella avstyvningar 

Under transport från fabrik till provningslokalen gick det översta elementen i figuren 33 sönder och 

med det kunde vi konstatera att risken för att dessa element skulle skadas under trasport och 

hantering var hög. I samråd med handledaren G. Hassanzadeh förändrades geometrin genom att 

tillägga horisontella avstyvningar. Dessutom förtjockades inre skivan från 20 mm till 25 mm samt 

skulle alla element ha förstyvningar längs med de vertikala kanterna, se figur 34. 
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Vid uppbyggnad av huset delades den totala ytterväggen i olika väggelement, se figur 35. 

Väggelementen gjuts på fabrik i sammanlagt 7 olika typgeometrier. Från marknivå upp till 2 meters 

höjdnivå (etapp 1) ser samordningen av väggelementen ut som figur 35 visar. Därefter tillkommer 

ytterligare väggelement (etapp 2) som uppgår till 4 meters höjdnivå. Etapp 1 består av sju 

typgeometrier och etapp 2 av fem typgeometrier, för mer information se bilaga A.  

 

 

Figur 35 Planritning av väggelementen, etapp 1. 
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7 FE-modellering  

En väggkonstruktion simulerades i finita element programmet, Abaqus. 

Väggkonstruktionens verkliga utseende ser ut som figur 36 visar, men simuleringarna är utförda 

endast för den bärande delen, d.v.s. de inre delarna av väggen. Väggen bestod huvudsakligen av 

vertikala pelare med horisontella avstyvningar samt en bakomliggande skiva som figur 37 visar. 

Samtliga delar är ihopgjutna och fungerar som en enhet. Vid verifiering av modellen jämfördes 

deformationer för en enskild pelare (150x175 mm) i Abaqus med analytiska beräkningar, d.v.s. 

handberäkningar enligt standardiserade balktabellfall. Dessutom jämfördes knäckningslasten i 

Abaqus med Eulers teoretiska knäckningslast för pelare med ledad anslutning i båda ändarna. Den 

enskilda pelaren hade samma geometri, randvillkor, laststorlek och materialegenskaper som en av 

pelarna i den 

sammansatta 

väggkonstruktionen. 

 

 

 

 

Randvillkor 

Vid modelleringen antogs att den 

enskilda pelaren samt pelarna i 

väggkonstruktionen var ledade i båda 

ändar. Skivans nederkant var 

rörelseförhindrade i vertikala 

riktningen (y-riktning) men rörelsefri i 

horisontella riktningar(x, z).   Pelarnas 

övre ändar var rörelseförhindrade i 

horisontella riktningar (x, z) men 

rörelsefritt i vertikal riktning (y). De 

nedre pelarändarna antogs vara 

rörelseförhindrade i alla riktningar (x, 

y, z). Samtliga rotationsriktningar var 

fria att rotera. Pelarnas ändytor 

kopplades med en s.k. Reference 

point, RP, för att möjliggöra rotationer 

samt få momentfri belastning i 

ändarna. I verkligheten är dessa ändar 

halvstyva och för att vara på den säkra 

sidan valdes detta antagande, se figur 

37. 

 

Figur 36 Väggens uppbyggnad, plan vy i mm. 

Figur 37 Väggkonstruktionens uppbyggnad ritad i Abaqus. 
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Belastning 

Belastning av väggkonstruktionen skedde enligt figur 38, där den dimensionerande vindlasten (W) är 

utbredd över hela väggytan och den dimensionerande vertikala lasten (N) angriper med en 

excentricitet på 20 mm enligt rekommendationer i SS-EN 1992-1-1:2005. Samtliga laster är 

normenliga och är uträknade enligt Eurokoder, se tabell 23.E 

 

 Vindlast, W Vertikallast, N 

Normenlig laststorlek 1,876 kPa 26,4 kN 
Tabell 23 Normenliga laster på väggkonstruktionen, se bilaga B. 

 

 

Figur 38 Väggkonstruktions geometri och belastningsform. 
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Element (mesh) 

Vid simuleringarna i Abaqus valdes att skivan skulle ha skalelement som elementtyp och resterande 

delar (pelare och avstyvningar) solidelement som elementtyp. Det har antagits kvadratisk 

basfunktion (shape function) med reducerad integration för hela modellen.  

Abaqus anger en förkortning av elementvariant beroende på typ av element (solid eller skal), antalet 

noder per element och typ av basfunktion (linjär eller kvadratisk). 

 Skivan med skalelement namnges av Abaqus till S8R (8 noder per element). 

 Resterande delar (pelare och avstyvningar) med solidelement namnges av Abaqus till 

C3D20R (20 noder per element). 
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Konvergenstest 

För att få tillräcklig med beräkningsnoggrannhet med lämplig elementnäts storlek är det nödvändigt 

att utföra en konvergenstest. Med konvergenstestet kan lämplig elementstorlek tas fram.  

Antal element och max utböjningsdeformation i väggkonstruktionen 

 

Nätstorlek (m) Antal Element (st) Max Utböjning (mm) 

Element nät 1 0.05 3522 0,2480 

Element nät 2 0.04 5824 0,2511 

Element nät 3 0.03 10972 0,2551 

Element nät 4 0.02 29165 0,2599 

Element nät 5 0.01 83560 0,2605 

Tabell 24 Konvergens resultat. 

 

 
Figur 39 Konvergens mellan elementnät 4 och 5. 

 

Kommentar: 

Konvergenstestet för max utböjning för väggkonstruktionen visar att en nätstorlek på 0,02 m 

(Element nät 4) ger god noggrannhet och konvergerar, se figur 39. 

I samtliga simuleringar under detta arbete används därmed en nät storlek på 0,02 m för hela 

modellen. Dessa förutsättningar gäller även vid simulering av en enskild pelare. 
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7.1 Modellering av en pelare 

De förutsättningar som antogs vid modellering av en pelare redovisas nedan: 

 Långtidslast (Kryptal = 1 & E* =[E/(1+ φ )] = 19,33 GPa) 

 Tvärkontraktionstalet = 0,2 

 Simuleringen inkluderar inte 2:a ordningseffekt 

 N = 26,4 kN  

 W = 1,482 kN/m (Motsvarar vindbelastning på en pelare i väggkonstruktionen) 

 Vid beräkning av knäckningslasten är W=0 

 

Nedan visas de resultat som erhölls ur modelleringen av en enskild pelare i Abaqus, se figur 40 och 

41. 

 

Utböjning: 

                            (Max utböjning av pelare i Abaqus) 

 

Figur 40 Utböjning av pelare [m]. 
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Knäckningslast (egenvärde): 

Knäckningslasten för en pelare som är ledade i båda ändar visas i figur 41. 

           (Knäckningslast av en pelare i Abaqus) 

 

Figur 41 Knäckningslasten av en pelare i Abaqus [N]. 

 

Kommentar: 

Vid jämförelse mellan analytisk beräkning och modellering i Abaqus blev utböjning och 

knäckningslasten nästan lika för en enskild pelare, se tabell 25. Med detta kan modelleringen 

verifieras för en enskild pelare. Denna typpelare kommer att vara en del av väggkonstruktionen och 

maximala utböjningen av pelarna hos väggkonstruktionen bör vara mindre än dessa redovisade 

värden. Detta kontrolleras längre fram i rapporten.  

Vid inkludering av 2:a ordningseffekten blev utböjningen 2,8 % högre. 

 

 Utböjning Knäckningslast 

Abaqus 0,558 mm 2396 kN 

Balk tabellfall 0,552 mm 2416 kN 
Tabell 25 Jämförelse av utböjning och knäckningslast mellan Abaqus och teoretiskt balktabellfall. 
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7.2 Modellering av väggkonstruktion (långtidslast) 

De förutsättningar som antogs vid modellering av en väggkonstruktion redovisas nedan: 

 Långtidslast (Kryptal = 1 & E* =[E/(1+ φ )] = 19,33 GPa) 

 Tvärkontraktionstalet = 0,2 

 Simuleringen inkluderar 2:a ordningseffekt 

 N = 26,4 kN (normenligt) 

 W = 1,876 kPa (normenligt) 

 Den mest ogynnsamma belastningsutseende är antaget, d.v.s. när sugkraft orsakade av 

vindbelastning är aktuell i kombination med en excentrisk normalkraft motsvarande 20 mm.  

 
Nedan visas de resultat som erhölls ur modellering av väggkonstruktionen i Abaqus. 

 

Dragspänningar 

För att se dragspänningar i Abaqus kan maximala huvudspänningar iakttas, se figur 42. 

De stora dragspänningarna är vid anslutning mellan skivan och pelarna. Dock är störst fara för stora 

dragspäningar vid mittpelarens nederkant i anslutning med skivan som figur 42 visar.  

Där visas ljusgrön i färgskalan vilket motsvarar 1,7-2,7 MPa. 

 

 

Figur 42 Dragspänningars fördelning [Pa]. 

 

Kommentar: 

I figur 42 exsisterar färgnyansen röd som motsvarar 4,5 MPa. Denna spänning är fördelad över en 

väldigt liten område vid mittpelarens nederkant. Precis runt omrking detta område avtar 

spänningarna till att bli närmare 1,5-2,5 MPa. I och med en sådan hög koncentration över en liten yta 

kan man konstatera att det är en singularitetsproblem. Med det kan vi dra slutsatsen att den högsta 
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dragspänningen ligger kring 1,5-2,5 MPa. 

Detta kan jämföras med dragspänningskapaciteten som är 2,6 MPa, baserad på Eurokod 2 för 

oarmerad tvärsnitt, se ekvation 8.  Slutsatsen är att de maximala huvuddragspänningar i 

väggkonstruktionen är marginellt lägre än kapaciteten vilket tyder på att väggen bör klara av de 

normenliga laster utan risker för sprickbildning i skivan.  

I verkligheten är möjligheterna goda för att undvika sprickbildning då dessa beräkningar baseras på 

det värsta scenariorna såsom exempelvis snölast, vindlast, excentricitet av vertikala laster, 

randvilkoren för ändanslutningarna m.m. Även om sprickor uppkommer vid skivans nederkant tyder 

det inte på brottrisk då det är pelarna som för ner lasten till grundläggningen. Maximal 

huvuddragspänningar i pelarna är inte större än 0,3-0,5 MPa.    

 

 

Deformationer 

I Abaqus kan deformationer i alla riktningar redovisas d.v.s. i U1, U2 eller U3. Dessa riktningar är 

ekvivalenta med x-, y- och z-led. De minsta deformationerna uppkommer vid U1 (x-led) som figur 43 

visar. De vertikala deformationerna d.v.s. U2 (y-led) visar sig också vara låga, se figur 44.   

De största deformationerna är vid den nedersta kanten av skivan, U3 (z-led), se figur 45. 

 

Deformation i x-led: 

 

Figur 43 Deformationer i x-led [m]. 
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Deformation i y-led: 

 

Figur 44 Deformationer i y-led [m]. 

 

 

Deformation i z-led: 

 

Figur 45 Deformationer i z-led [m]. 
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Kommentar: 

De områden som visar större deformationer är vid skivans nedersta kant och detta kan bero på att 

skivan vid det området är stagad i alla riktningar p.g.a. pelarna, avstyvningen och grundläggningen. 

Under simuleringen är skivan låst från att deformeras nedåt då grundplattan hindrar detta men den 

kan deformeras utåt som figur 45 visar. Under tabell 26 redovisas de största deformationerna i 

respektive riktning. Dock är dessa deformationer fortfarande låga och detta skulle kunna accepteras i 

praktiken. 
 

Riktningar Max deformation  
X 0,02 mm 

Y 0,10 mm 

Z 0,26 mm 
Tabell 26 Maximal deformation i respektive riktning [mm]. 

 

För att verifiera modellen av väggkonstruktionen är det 

av intresse att veta utböjningen i mitten av pelarna för 

att jämföra med den enskilda pelarens deformationer 

som tidigare nämnts i denna rapport, se figur 46.  

Det visar sig att utböjningen i z-led vid pelarnas mitt är 

0,113 mm. Detta värde är mindre än deformationen hos 

den enskilda pelaren som var 0,558 mm och detta är 

rimligt då båda skivan och avstyrningarna bidrar med 

minskad slankhet samt ökad knäckningslast.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 46 Deformation vid mitten av pelarna [m]. 
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Knäcknings- och bucklingsanalys 

Förutom statiska hållfasthetsanalyser utfördes även knäcknings- och bucklingsanalys för 

väggkonstruktionen för att se brottutseendet men också knäckningslasten (egenvärdet).  

Nedan visas tre olika brottmoder under figur 47-49.   

 

Brottmod 1: 

 

Figur 47 Knäcknings- och bucklingsanalys - Brottmod 1. 
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Brottmod 2: 

 

Figur 48 Knäcknings- och bucklingsanalys - Brottmod 2. 

 

Brottmod 3: 

 

Figur 49 Knäcknings- och bucklingsanalys - Brottmod 3. 

 



59 
 

Kommentar: 

Brottmod 1 visar samma utseende som för den statiska simuleringen och det är rimligt att skivans 

nedersta kant är mest känslig ur ett bucklingsperspektiv. 

Brottmod 2 visar knäckning vid ytter pelarna och här kan knäckningslasten jämföras med 

knäckningslasten för en enskild pelare. Tabell 27 visar knäckningslasten (eget värdet) för respektive 

brottmod.  

 

Brottmod Knäckningslast 

1 3673 kN 

2 3865 kN 

3 4197 kN 
Tabell 27 Knäckningslast för respektive brottmod [kN]. 

Brottmod 2 visar knäckningslasten 3865 kN och det kan jämföras med den enskilda pelarens 

knäckningslast som är 2396 kN. Ökningen av knäckningslasten för väggkonstruktionen med ca 60 % 

är en effekt av skivans styvhet och de horisontella avstyvningar som medverkar i att minska 

slankheten hos pelarna i väggkonstruktionen.  
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7.3 Modellering av väggkonstruktion (korttidslast) 

Samtliga förutsättningar är desamma som för simulering för långtidslast, förutom att kryptalet nu är 

noll och därmed elasticitetsmodulen dubbelt så stor. 

 Långtidslast (Kryptal = 0 & E = 38,66 GPa) 

 Tvärkontraktionstalet = 0,2 

 Simuleringen inkluderar 2:a ordningseffekt 

 N = 26,4 kN  

 W = 1,876 kPa 

 Den mest ogynnsamma belastningsutseende är antaget, d.v.s. när sugkraft orsakad av 

vindbelastning är aktuell i kombination med en excentrisk normalkraft motsvarande 20 mm.  

 

Det visar sig att dragspänningarna är 

marginellt mindre i jämförelse med 

simuleringarna för långtidslaster.  

Däremot är deformationerna halverad 

överallt och detta är p.g.a. dubblerad styvhet 

överallt då kryptalet är noll, se figur 50-54. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 50 Dragspänningar vid korttidslast [Pa]. 

Figur 51 Korttidsdeformation i x-led [m]. Figur 52 Korttidsdeformation i y-led [m]. 

Figur 53 Korttidsdeformation i z-led [m]. 
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8 Sammanställning av resultat 

Nedan redovisas sammanställning av samtliga resultat från materialprovningar och FE-modelleringar. 

 

 

Sammanställning av laborationsresultat i pilotförsök 1 & 2 i färskt tillstånd: 

 

 

 

 

 

Sammanställning av laborationsresultat för pilotförsök 1 i hårdnat tillstånd: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namn Flytsättmått [mm] SKB Klass Lufthalt [%] 

Test P1.3 625 SF 1 1,7 

Test P2.1 640 SF 1 - 

Tabell 28 Resultat av pilotförsök 1 & 2 i färskt tillstånd. 

Provningsmetod Resultat 

Tryckhållfasthet 24 h 77 MPa 

Tryckhållfasthet 14 dygn 118 MPa 

Tryckhållfasthet 28 dygn 141,9 MPa 

Draghållfasthet (spräckförs.) 7,0 MPa 

Böjdraghållfasthet 10,0 MPa 

E-modul 46,4 GPa 

Krympningsfaktorn 0,5 ‰ 

Tabell 29 Resultat för pilotförsök 1 i hårdnat tillstånd. 
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Sammanställning av erhållet resultat från FE-modellering: 

 

 Resultat, maxvärde Kommentar 

Dragspänning 1,5 – 2,5 MPa 
Kan jämföras med 
dragspänningskapaciteten, 2,6 
MPa. 

Deformation i x-led  0,02 mm - 

Deformation i y-led  0,10 mm - 

Deformation i z-led  0,26 mm 
Kan jämföras med deformation 
för en enskild pelare som är 
0,558 mm 

Knäcklast för vägg i brottmod 1 3673 kN Skivan bucklar ut. 

Knäcklast för vägg i brottmod 2 3865 kN 
Pelare bucklar ut. Kan jämföras 
med knäckningslasten för en 
enskild pelare som är 2396 kN 

Knäcklast för vägg i brottmod 3 4197 kN - 

Tabell 30 Sammanställt resultat från FE-modellering för långtidslast. 
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9 Slutsatser 

Betongen klassas som höghållfast betong men också självkompakterande betong (SF1) vilket medför 

att slankare konstruktioner kan byggas vilket ger upphov till en minskad materialanvändning. 

Dessutom behövs inte vibrering i de flesta fall och detta medför minskade personal- och 

maskinbehov under produktionen samt en nytta ur ett arbetsmiljöperspektiv.  

 

För att säkerställa att beräkningsresultaten är tillförlitliga, jämfördes resultat för FE-modellen med 

analytiska beräkningar vilket överensstämdes med varandra. 

Under detta arbete har den värsta kombinationen av laster antagits, d.v.s. väggkonstruktionen 

utsattes för vindens sugkraft i kombination med den vertikala lasten som angriper med en 

excentricitet på 20 mm enligt Eurokod. I verkligheten är det större sannolikhet att väggen utsätts för 

vindens tryckkraft istället för sugkraft vilket medför utböjning inåt i huset. Alltså vindlasten och den 

vertikala lasten ger upphov till två utböjningar i motsatta riktningar, vilket resulterar i en minskad 

resultant d.v.s. utböjning.  

 

Vid beräkning av de dimensionerande lasterna har stora referensvärden på snö- och vind laster 

antagits för att täcka det mesta av landets geografiska områden. Dessutom är egenvikten någorlunda 

högre än verkligheten för säkerhets skull.  

I verkligheten angriper den vertikala lasten med en mindre excentricitet än vad Eurokod 

rekommenderar (20 mm) och även detta medför en mindre momentbelastning på 

väggkonstruktionen än vad vi räknat med. 

 

Under dessa modelleringar har det antagits att väggen är fullständig ledad i ändarna, detta är 

självklart inte fallet i verkligheten då väggändernas anslutningar varken är ledad eller fastinspänd, 

utan till en viss okänd grad halvledad. Även detta antagande är på säker sida.  

För att förbättra väggkonstruktionen ur ett hållfasthetsperspektiv så kan skivans tjocklek ökas för att 

öka dess styvhet men däremot kan pelarnas och de horisontella avstyrningarnas dimensioner 

minskas. 

 

Betongens tryck- och draghållfasthet är mycket höga men däremot är styvheten inte lika hög i 

samma utsträckning vilket resulterar i stora deformationer vid oarmerade konstruktioner. 

Vid användning av denna betong i högbelastade konstruktioner, såsom vid flerbostadshus, kan 

mindre mängd slakarmering förhöja styvheten och med detta kan slanka konstruktioner byggas. 

Vid användning av denna betong utan tillhörande armering minskas materialhållfasthetsvärdena 

ganska väsentligt enligt Eurokoden, exempelvis sänktes betongens draghållfasthet från 7,0 MPa till 

2,6 MPa vid dimensionering.   
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10 Rekommendationer till fortsatt FoU 

 

 För att verifiera modelleringen under detta arbete rekommenderar vi att fler fullskaliga 

försök med liknade förutsättningar utförs. 

 För kommande arbeten är det intressant att även undersöka bjälklagselement samt 

väggelement med tillhörande fönster- och dörröppningar. 

 För djupare förståelse av betongens krympning och krypning bör ytterligare undersökningar 

och provningar utföras under längre tidsperioder då båda krympnings- och 

krypningsbeteende behöver undersökas under längre tid.    

 Vid slankare konstruktionsdelar som är böjdominerat belastade rekommenderar vi 

förstärkning i form av slakarmering eller fiberarmering för att undvika spröda 

brottbeteenden.  

 En brandundersökning av materialet är nödvändigt då denna betong är tät i jämförelse med 

traditionell betong. Tät och fuktig betong kan brandspjälka. 

 Det är även intressant att undersöka pilotförsök 2 vid hårdnat tillstånd för att jämföra med 

pilotförsök 1.  

  Vid dimensionering genom provning bör en serie av ytterväggar provas med normenliga 

laster.  Provningar bör uppnå det nödvändig säkerhetsnivå, därefter bör partialkoefficienter 

ur EN 1991-99 tillämpas. 
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Bilagor 

Bilaga A – Utformning av väggkonstruktion  

Etapp 1 (Sju typgeometrier) 

 

 

 

Ej redovisad p.g.a. sekretess! 
 

 

 

 

 

Figur 54 Väggelement 1 vid etapp 1. 
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Figur 55 Väggelement 2 vid etapp 1. 
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Figur 56 Väggelement 3 vid etapp 1. 
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Figur 57 Väggelement 4 vid etapp 1. 
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Figur 58 Väggelement 5 vid etapp 1. 
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Figur 59 Väggelement 6 vid etapp 1. 
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Figur 60 Väggelement 7 vid etapp 1. 
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Etapp 2 (Fem typgeometrier)

 

Figur 61 Väggelement 1.2 vid etapp 2. 

 



77 
 

 

Figur 62 Väggelement 2.2 vid etapp 2. 
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Figur 63 Väggelement 5.2 vid etapp 2. 
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Figur 64 Väggelement 6.2 vid etapp 2. 
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Figur 65 Väggelement 7.2 vid etapp 2. 
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Bilaga B – Dimensionerande laster i brott- och brukgräns 

Dimensionerande krafter i brottgränstillstånd (STR/GEO (B), 6.10.a & 6.10.b) 

 

Partialkoefficienter för brottgränstillstånden (STR): 

γd: 1,00 
 

Säkerhetsklass 3 

γG: 1,35 
   

γQ: 1,50 
   

ζ: 0,89 
   

 

Snölast (S = sk*μ1*Ce*Ct): 

sk (kN/m2): 3,5 
Karakteristiskt värde för snölast på mark, geografisk 
beroende 

μ1: 0,8 
Formfaktor, beror på taks form, lutning och 
snöanhopning. 

Ce: 1,2 
Exponeringsfaktor, beror på 
topografins/bebyggelsens täthetsgrad. 

Ct: 1,0 Termisk koefficient       

  
S = 3,36 kN/m2 

      
 

Nyttig last (på bjälklag i byggnader): 

qk = 2,0 kN/m2 
 

  Kategori A; Rum och utrymmen i bostäder                     

 

Vindlast (We=qp(ze)*cpe): 

vb(m/s): 24,0 Referensvindhastighet, är geografisk beroende. 

h(m): 4,0 Pelare/vägg höjd 
 

qp(ze) (kN/m2): 0,41 
Karakteristiskt hastighetstryck, 
terrängtyp III  

cpR: 1,2 
Resulterande formfaktor för ut- och invändig 
vindlast (1,0+0,2) 

    
We= 0,49 

kN/m2  
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Egenvikt 

 
 Volym (m3) 

Densitet 
(kg/ m3) 

Massa 
(kg) 

Tyngdkraft 
(kN) 

Pelare ( etapp 1)  0,06 2 740 165,43 1,65 

Pelare ( etapp 2)  0,04 2 740 100,70 1,01 

Mellanbjälklag*  0,15 2 740 403,33 4,03 

Takbjälklag*  0,15 2 740 403,33 4,03 

Totalt  0,39 
 

1 072,78 10,73 

*Beräknad belastnings yta antas vara 2x2 m2 

 

Karakteristiska laster: 

Egen tyngd Gk (kN): 10,77 
  

Snö last SQ (kN): 6,72 ψ0=0,80 ψ2=0,80 

Nyttig last NQ (kN): 4,0 ψ0=0,70 ψ2=0,70 

Vindlast WQ (kNm): 0,65 ψ0=0,30 ψ2=0,30 

 

HL=Huvudlast 
 

NEd (kN) MEd (kNm) 

6.10.a 26,38 0,29 

6.10.b (S=HL) 28,40 0,29 

6.10.b (N=HL) 28,00 0,29 

6.10.b (W=HL) 26,38 0,98 

 

Lastkombination 1: 

NEd (kN)= 26,38 

MEd (kNm)= 0,98 

 

Dimensionerande krafter i brukgränstillstånd/kvasipermanent 

Hl = Huvudlast NEd,kvas (kN) MEd,kvas (kNm) 

S=HL 20,29 0,20 

W=HL 18,94        0,65 
 

 

 

 

 

 

Lastkombination 2: 

NEd (kN)= 28,40 

MEd (kNm)= 0,29 

Lastkombination 2: 

NEd,kva (kN)= 20,29 

MEd,kva (kNm)= 0,20 

Lastkombination 1: 

NEd,kva (kN)= 18,94 

MEd,kva (kNm)= 0,65 
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Bilaga C – Beräkning av kryptal enligt EK2 

Ekvation för beräkning av kryptal enligt Eurokod 1992-1-1:2005 

Krypkoefficienten          beräknas enligt: 

                   

där 

     är det nominella kryptalet som kan uppskattas enligt följande: 

                      

      är en faktor som beaktar inverkan av relativ fuktighet 

       
  

  

   

       
          för            

RH är relativ luftfuktighet i omgivande miljö [%], antagit inomhus, 50 % 

       är en faktor som beaktar inverkan av betongens hållfasthet 

       
    

    
 

    är betongens medeltryckhållfasthet vid 28 dagars ålder [MPa] 

      är en faktor som beaktar inverkan av betongens ålder vid pålastning,    [dygn] 

      
 

      
    

   är bärverksdelens ekvivalenta tjocklek [mm] 

   
    

 
 

   är tvärsnittsarean =                       

  är den del av tvärsnittets omkrets som är i kontakt med luft  

                         

        är en koefficient som beskriver krypningens utveckling med tiden efter pålastning och 

som kan beräknas enligt följande: 

         
    

       
 
   

 

t är betongens ålder vid betraktad tidpunkt [dygn], antagits 28 dagar 

   är betongens ålder vid pålastning [dygn], antagits 10 000 dagar 

   är en koefficient som beror på den relativa luftfuktigheten RH och på bärverksdelens 

ekvivalenta tjocklek    
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                                        för            

       är koefficienter som beaktar inverkan av betongens hållfasthet 

    
  

   
 
   

      
  

   
 
   

      
  

   
 
   

 

Inverkan av använd cementtyp på betongens kryptal kan beaktas genom att modifiera åldern vid 

pålastning    enligt följande: 

         
 

      
    

 

     

där 

     är temperaturjusterat värde på betongens ålder vid pålastning [dygn]  

 i detta fall sätts det lika med det ojusterade värdet alltså   , antagandet 

 görs pga för lite information om hur det går till på produktionen. 

  är exponent som beror på cementtyp 

 =-1 för långsamhärdande cement (cementklass S) 

 = 0 för normalt härdande cement (cementklass N) 

 = 1 för snabbhärdande cement (cementklass R) 

Resultatet för beräkning av kryptal enligt Eurokod redovisas i tabellen nedan 

Tvärsnitt b x h                                  

150 x 175 mm 1.084 1,410 0,488 0,993 0,741 
Tabell 31 kryptal för tvärsnittet 

Utifrån dessa beräkningar har ett kryptal på 1,0 valts för att ligga på den säkra sidan då dessa formler 

gäller för traditionell betong. 
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Bilaga D – Analytisk beräkning för en pelare 

Verifikation av FE-modellen utfördes genom att analytiska beräkningar utfördes och jämfördes. 

Beräkningarna avser utböjningar enligt balktabellfall och Eulers teoretiska knäckningslast. 

 

             
 
        
 

    
   

   
            

 

    (Enligt Eurokod som täcker traditionell betong, φ = 0,76, se bilaga C. Vi väljer dock 1,0 p.g.a. 

osäkerhet.) 

 

   
   

   
           

 

  
    

  
  

            

  
             

 
                
 
Utböjning: 
Utböjning i mitten av pelaren kommer att kontrolleras för att verifiera modellen, summan av 

utböjningarna vid X=0,5L borde bli detsamma som i Abaqus modellen, där en excentrisk tryckande 

kraft och en fördelad last motsvarande vindlast påverkar pelaren.  

 
Balktabellfall 1 – motsvande en excentrisk tryckande kraft  som ger upphov till ett moment i änden,  

vid a=0. 

 

Figur 66 Balktabellfall 1 (Vretblad & Liber AB, 2011) 

Där a=0 och b=L ger den maximala nedböjningen vid X=0,423L, dock använder vi oss av X=0,5L för att 

senare summera den totala nedböjningen. 
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Balktabellfall 2 – motsvarar vindlasten som fördelar sig som en linjelast över pelaren, där maximal 

moment utövas i mitten, x=0,5L 

 

Figur 67 Balktabellfall 2 (Vretblad & Liber AB, 2011) 

 

Kontrollerar nedböjningen vid 0,5L. 

 

       
         

      
   

            

      
                            

 

Handberäkning med balktabellfall utan att andra ordningen inkluderas: 

 

                     =            +           =                      

 

 

Eulers Knäckningslast: 
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Bilaga E – Krympmätning 

 

 

Ej redovisad p.g.a. sekretess! 
 

 

Tabell 32 Indata från krympmätningar. 

 


