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Sammanfattning 

Vattenbyggnadsbetong används som en samlande beteckning på betongkonstruktioner 
relaterade till vattenkraftanläggningar, dammar och tyngre anläggningar. Med stor framgång 
har man använt betong under mycket lång tid för dessa typer av konstruktioner. Dessa 
konstruktioner ställer höga krav på betongens kvalitet och konstruktionsutformning eftersom 
de förväntas ha en livslängd på ett hundra år eller mer. 
 
Vid gjutning så utsätts betongen för en temperaturstegring som kan leda till sprickbildning i 
den nygjutna konstruktionen. Eftersom temperaturstegringen är den primära orsaken till 
sprickrisken så kan man använda olika metoder för att minska detta. Ett verksamt sätt för att 
minska temperaturstegringen är att försöka hålla cementhalten i betongen så låg som möjligt, 
eftersom man vid adiabatiska förhållanden kan säga att den totala temperaturstegringen är 
direkt proportionell mot cementhalten i betongen. Ett verksamt sätt är att minska denna 
temperaturstegring är att använda sig utav en del flygaska istället för cement. Flygaska är en 
pulvermassa som fås vid tillverkning av el- och värmeproduktion på kolkraftverken och 
kraftvärmeverken. Flygaska är ett puzzolant material vilket innebär att det reagerar med 
kalciumhydroxid och vatten, och kan på så vis delvis ersätta klinker i cement. 
 
Syftet med denna rapport är att ge en ökad förståelse i hur flygaska påverkar 
vattenbyggnadsbetong. Genom att läsa denna rapport så får man till en början grundläggande 
kunskaper om vad betong, vattenbyggnadsbetong och flygaska är för något. Vidare avsnitt 
som behandlas är sprickbildning i vattenbyggnadsbetong, allmän kunskap följt utav orsaker 
och åtgärder. En jämförelse har gjorts mellan en typisk vattenbyggnads konstruktionsdel, med 
respektive utan flygaska. Det som jämförts är hur konstruktionen påverkats med respektive 
utan flygaska med avseende på hållfasthet, beständighet och risk för sprickbildning. Vidare så 
har temperatursprickberäkningar utförts med programmet HACON. Syftet med beräkningarna 
var att visa hur olika parametrar med respektive utan flygaska påverkar risken för 
sprickbildning i en typisk vattenbyggnadskonstruktion. 
 
Resultatet av temperaturberäkningarna visar att man får en lägre temperaturutveckling i en 
monolit gjuten med flygaska och anläggningscement jämfört med en monolit gjuten med 
anläggningscement utan flygaska. I och med den reducerade temperaturutvecklingen så 
uppstod det lägre spänningar i flygaskemonoliten. I undersökningen som utförts i denna 
rapport visar resultatet att det uppstår dragspänningar som överskrider draghållfastheten i 
monoliten utan flygaska och därmed spricker konstruktionen. I monoliten som undersökts med 
flygaska som sprickförebyggande åtgärd uppstår dragspänningar som är lägre än 
draghållfastheten och därmed spricker inte konstruktionen. Resultatet visar att sprickrisken i 
en typisk vattenbyggnadskonstruktion kan reduceras med flygaska som sprickförebyggande 
åtgärd. 
 
 
 
Nyckelord: vattenbyggnadsbetong, cement, flygaska, temperaturutveckling, sprickrisk. 
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Abstract 

 
Engineering Concrete is used as a collective term for concrete structures related to the 
hydropower plants, dams and heavier plants. With great success, concrete has been used for a 
very long time for these types of structures. These constructions make high demands on the 
concrete quality and construction design as they are expected to have a lifetime of a hundred 
years or more. 
 
In casting such concrete is exposed to a temperature which can lead to cracking of the newly 
cast structure. Because the temperature rise is the primary cause of cracking, you can use 
various methods to reduce this. An effective way to reduce the temperature rise is to try to 
keep the cement content in the concrete as low as possible, because at the adiabatic conditions 
may say that the total temperature rise is directly proportional to the cement content in the 
concrete. An effective way to reduce the temperature rise is to use out some fly ash instead of 
cement. Fly ash is a powder mass obtained in the production of electricity and heat in coal-
fired plants and cogeneration plants. Fly ash is a puzzolanic material which means that it 
reacts with calcium hydroxide and water, and can thus partially replace cement clinker. 
 
The purpose of this report is to provide a better understanding of how the fly ash affecting 
hydraulic concrete. By reading this report you will get at first a basic knowledge of what the 
concrete, hydraulic concrete and fly ash are. Furthermore, the section that dealt with the 
cracking of the hydraulic concrete, general knowledge followed out causes and remedies. A 
comparison has been made between a typical water building structural component, with and 
without fly ash. What has been compared are how the construction affected with and without 
fly ash on strength, resistance and the risk of cracking. Furthermore, the temperature dot 
calculations performed with the program HACON. The purpose of the calculations was to 
show how the different parameters with and without fly ash affects the risk of cracking of a 
typical hydraulic structures. 
 
The result of the temperature calculations show that you get a lower temperature development 
in a monolith cast with the fly ash and the construction cements compared to a monolith 
molded with construction cement without fly ash. With the reduced temperature development 
arose lower tensions in the flyashmonolith. In the survey carried out in this report, the results 
show that there is tension that exceeds the tensile strength of the monolith without fly ash and 
thereby bursting the structure. The monolith examined with fly ash as crackreducing action 
occurs tensile stresses which are lower than the tensile strength and thus does not crack 
structure. The results show that the cracking in a typical hydraulic structures can be reduced 
with fly ash. 
 
 
Keywords: hydraulic concrete, cement, fly ash, temperature development, cracking risks.  
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Förord 

Det här examenarbetet är utfört vid institutionen för byggteknik vid Kungliga Tekniska 
Högskolan på uppdrag av SWECO ENEGUIDE AB. 
 
I detta projekt har en typisk vattenbyggnadskonstruktion jämförts med respektive utan 
flygaska. Dator programmet HACON har använts för att kunna beräkna 
hållfasthetsutvecklingen, temperaturer och spänningsförhållanden.  
 
Vi vill även tacka dessa personer som hjälpt oss genom projektet: 

• Erik Nordström – handledare på SWECO. 
• Rickard Malm – handledare på SWECO.  
• Mikael Eriksson – handledare på KTH. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KTH 2015 
 
Mohammad Abdulbaki och Abdelah Mammar 
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1 INLEDNING 
1.1 Bakgrund 
När man bygger grova betongkonstruktioner som är armerade så är man främst intresserad av 
sprickorna som bildas i dessa grova konstruktioner, det man eftersträvar är att begränsa 
riskerna för sprickbildning. För att göra det så är det utav stor vikt att ha kännedom om 
temperaturförloppet, mognadsutvecklingen och de mekaniska egenskaper hos betongen för att 
kunna förutse vilka risker konstruktionen kommer att utsättas för med avseende på 
beständighetsproblem och sprickbildning. Det är väldigt viktigt att ta hänsyn till sprickorna vid 
dimensionering i projekterings och produktionsskede eftersom det kan bli kostsamt att åtgärda 
dessa sprickor, så det ligger i byggherrens intresse att beakta detta noggrant. Det kan uppstå 
sprickor efter lång tid i konstruktioner, men inte vill man att sprickor skall uppstå redan innan 
konstruktionen tagits i bruk. 
Man kan säga att det komplexa samspelet mellan deformationsegenskaperna, temperatur och 
hållfasthetsutvecklingen och volym ändringen kommer att ha en väsentlig påverkan på 
egenspänningarna i betongen. Några timmar efter att betongen gjutits kommer reaktionen 
mellan cement och vatten generera leda till en temperaturutveckling. Under betongens 
avsvalningsfas kommer dragspänningar att uppstå och om dessa dragspänningar är högre än 
betongens draghållfasthet så kommer betongen att spricka. All sprickbildning medför risk för 
nedsatt beständighet. 
Eftersom flygaska används i en väldigt liten omfattning här i Sverige så är kunskapen om 
flygaska ytterst begränsad. Företaget SWECO har blivit kontaktad utav en internationell kund 
som vill veta mer om användningen av flygaska i vattenbyggandsbetong här i Sverige.  
 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med denna rapport är att ge en ökad förståelse i hur flygaska påverkar 
vattenbyggnadsbetong. Denna rapport har upprättats för att jämföra en typisk 
vattenbyggnadskonstruktion med respektive utan flygaska med avseende på beständighet, 
hållfasthet och temperatursprickrisker. Förhoppningen är att resultatet av 
temperatursprickberäkningarna skall kunna användas som bedömningsunderlag vid 
projektering av en typisk vattenbyggnadskonstruktion i framtiden. 
 

1.3 Avgränsningar 
En studie har gjorts för att ge kunskap om vad betong och vattenbyggnadsbetong är för något 
följt utav beständighetsproblem i vattenbyggnadsbetongen. Sedan behandlas sprickbildning i 
vattenbyggnadskonstruktioner med beskrivning av olika typer av sprickor, vad som orsakar 
dessa sprickor, dess samspel, och hur man kan åtgärda dessa. Efteråt görs en studie om 
flygaska och skillnader mellan vattenbyggnads betong med respektive utan flygaska. Sist 
riktar sig arbetet in på temperatursprickberäkningar för en typisk vattenbyggnadskonstruktion 
med hjälp av programmet HACON för att kunna jämföra sprickrisken på konstruktionsdelen 
med respektive utan flygaska. 
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2 METOD 
2.1 Litteraturstudier 
Litteraturstudier är den del vi lagt största delen av tiden på. Genom att kontakta företag via 
mail så har vi blivit hänvisade till olika rapporter. Litteraturstudien omfattar till största delen 
granskning av rapporter som behandlar betong, vattenbyggnadsbetong, flygaska och 
temperatursprickor i vattenbyggnadsbetong.  

2.2 Mjukvara 
För temperatursprickberäkningarna har vi använt oss utav programmet HACON, 
som behandlar vattenbyggnadskonstruktioner. 
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3 TEORI 
3.1 Betong 
 
Betong är ett byggnadsmaterial och är en blandning av cementbaserade bindemedel, ballast, 
vatten och eventuella kemiska tillsatsmedel. Hållfastheten är betongens viktigaste egenskap 
efter beständigheten. Hållfastheten bestäms främst av VCT= vattencementtalet, ytterligare en 
viktig faktor för betongens hållfasthet är partikelfördelningen hos ballasten som består av grus, 
sand och stenmaterial och har en volymandel i normal betong ungefär på 80 %, cementet är ca 
14 % och resten vatten på 6 %. Ballasten är en viktig beståndsdel därför att cementpastan 
påverkas av fukt och temperaturförändringar som skapar rörelser som i sin tur orsakar 
sprickor, så därför kan man säga att ballasten bidrar till en ökad hållfasthet[8,12]. 
 
I den moderna betongen används ofta tillsatsmedel för att man vill ge betongen förbättrade 
eller önskade egenskaper. Ett tillsatsmedel som används är luftporbildande medel som 
används för att frambringa mikroskopiska bubblor i betongen. Detta gör man för att ge 
betongen frostbeständighet och för att hindra betongen från att spricka genom att i dessa 
bubblor kan iskristallerna expandera så vatten övergår till is när betongen utsätts för kyla. 
Betongens hårdnandeegenskaper bestäms till stor del av cementpastans kvalitet. 
Cementpastans hållfasthet och täthet styrs av mängden vatten i förhållande till 
bindemedelsmängden i betongen, där bindemedel utgörs av cement plus aktivt filler. Om 
bindemedlet är enbart cement pratar man ofta om förhållandet mellan cement och vatten som 
man anger vct. Det vanligaste bindemedlet för betong i Sverige är ett cement som kallas 
portlandcement [8].  
 

𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 = 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑐𝑐𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣�  

 
Man kan också ange ekvivalent vattencementtal där man förutom cement också tar hänsyn till 
tillsatsmaterial, exempelvis silikastoft eller flygaska. De ingående tillsatsmaterialen kan ha 
olika effektivitetsfaktor. 
 

 

𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 = 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣
(𝑣𝑣𝑣𝑣𝑐𝑐𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 + 𝑘𝑘 ∗ 𝐹𝐹𝐹𝐹)�  

 
FA är mängden flygaska i kilo och k är deras effektivitetsfaktorer. 

 
 
Betongen är mycket tryckfast men dess draghållfasthet(egenskap som säger hur väl ett 
material tål dragkrafter) är mycket lägre, bara cirka en tiondel av tryckhållfastheten(egenskap 
som säger hur väl ett material tål tryckkrafter). För exempelvis betong med hållfasthetsklass 
C25/30 är tryckhållfastheten 25 MPa, medan draghållfastheten endast 1,8 MPa. Ju högre 
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hållfastheten är desto beständigare är betongen, därför använder man högre hållfasthetsklasser 
för anläggningskonstruktioner, där hållfasthetsklassen C35/45 är standard. 
För att kompensera det faktum att betongs tryckhållfasthet överstiger dess draghållfasthet så 
armerar man betongkonstruktioner i de områden som utsätts för dragpåkänningar, eftersom 
armeringen oftast består av stål som har en mycket god draghållfasthet. Densiteten på betong 
kan variera men oftast ligger den på mellan 2300- 2400 kg/m3 [11]. 
 
  
Betong är ett poröst material och därför kan det ta upp fukt direkt ur luften. Det ökar risken för 
att det ska uppstå sprickor eftersom detta gör att betongen både kan svälla och krympa. Därför 
är det väldigt viktigt att använda betong som inte är så poröst och därmed helt vattentät för 
konstruktion av exempelvis dammar.  
 
Det finns flera olika typer av betong som har olika användningsområden och olika egenskaper. 
Några exempel på det är fiberarmerad betong, anläggningsbetong, golvbetong, markbetong, 
husbetong, snabbtorkande betong, självkompakterande med mera.  
I Sverige finns det ett s.k. anläggningscement som används för grova konstruktioner som 
dammar. Fördelen med Anläggningscementet är att den ger mindre risk för temperatursprickor 
samtidigt ger en ökad beständighet därför föredras denna typ till grova konstruktioner. 
I moderna betongen används s.k. mineraliska tillsatsmaterial. En del av anläggningscementet 
kan ersättas utav någon av dessa tillsatsmaterial som kan vara: 

• Flygaska –  se kapitel 3.3.1. Vad är flygaska. 
• Silikastoft – filterdamm vid tillverkning av kiseljärn 
• Masugnsslagg – Restprodukt fås av stålfiller 

Tillsatsmaterialets fördelar: 
• Mindre risk för temperatursprickbildning jämfört med vanlig betong 
• Vid värmeutvecklingen blir temperaturskillnaden vid gjutning mindre/lägre, jämfört 

med vanlig betong med normal halt av cement. 
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3.1.1 Vattenbyggnadsbetong 
Vattenbyggnadsbetong används som en samlande beteckning på betongkonstruktioner 
relaterade till vattenkraftanläggningar, dammar och tyngre anläggningar. De primära 
egenskaperna är bärförmåga, beständighet och täthet. Konstruktionerna utsätts för hårda 
naturliga klimatpåfrestningar som exempelvis fuktbelastning, nedfrysnings/ 
upptiningsperioder och ensidigt vattentryck[1]. Eftersom betongen har gett goda resultat så har 
man använt betong under mycket lång tid för dessa typer av konstruktioner.  
Dessa konstruktioner ställer höga krav på betongens kvalitet och konstruktionsutformning, 
eftersom de förväntas ha en livslängd på ett hundra år eller mer.  
 
Vattenbyggnadsbetongen kommer under sin livslängd att få utstå flera olika påfrestningar, 
exempelvis frostangrepp, armeringskorrosion, kemiska angrepp och erosionsangrepp. Därför 
är det väldigt viktigt att i tidigt skede välja en högkvalitativ betong med hög beständighet för 
att man senare ska undvika onödiga reparationskostnader[1]. 
 
Vattenkraftverken byggs av betong som är i direkt kontakt med vatten. Det finns flera 
nackdelar när betongen är i kontakt med vatten, t.ex. urlakning, frostsprängning och 
armeringskorrosion. Med avseende på detta är det viktigt att välja högkvalitativ betong. 
Just vattenbyggnadsbetong har en hög beständighet och då blir underhållsproblemen mindre, 
därför används vattenbyggnadsbetongen för grova konstruktioner.  
Vattenbyggnadsbetongen kommer att ständigt vara i kontakt med vatten, och det ger en risk 
för vattenläckage. Så det är viktigt att använda en betong som har goda egenskaper med 
avseende på porositet för att minska risken för vattenläckage. 
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3.1.1.1 Beständighetsproblem i vattenbyggnadsbetong 
Dammar kan utsättas för olika beständighetsproblem under sin livslängd, såsom enligt 
Vattenbyggnadsbetong av Göran Fagerlund: [1] 

• Frostangrepp 
- i ytan 
- i det inre 

• Armeringskorrosion 
- förorsakad av karbonatisering 
- förorsakad av korrosiva salter(klorider) 
- i anslutning till sprickor 

• Kemiskt angrepp 
- urlakning 
- sulfatangrepp 
- reaktiv, sprängande ballast 
- sura angrepp 

• Erosionsangrepp 
- vattentransporterade fasta(partiklar) 
- kavitation – Vattnets statiska trycks tappas alltså mättnadsångtrycket blir lägre i 
betong. 
 

Eftersom dammar har stor risk att utsättas för dessa ovanstående påfrestningar, ställs mycket 
höga krav på beständighet. Därför är utformningen av grova konstruktioner mycket viktigt för 
att minimera dessa beständighetsproblem, därför är det ytterst viktigt att använda en 
högkvalitativ betong redan i början. 
  
 

3.1.1.1.1 Frostangrepp 
 
Vid vattenkraftverksdammar är betongen i ständig kontakt med vatten och det kan leda till 
frostangrepp vid kalla klimat. Betongen söndersprängs pga. att inre delens vattenhalt överstigit 
den gräns som betongen tål i samband med nedfrysning. Som påföljd blir det sprickbildningar 
i betongen. Vid frysning är betongens volymutvidgning ca 9 ‰, eftersom 
volymtöjningsförmågan för betongen är mellan 0,3-0,5 ‰, kommer betongen att sprängas 
sönder under förutsättning att den är helt vattenmättad.  
Ett verksamt sätt att åtgärda problem med frostangrepp är att införa luftfyllda porer i betongen, 
då ökar expansionsutrymmet. Frostbeständigheten i betongen ökar med ökande lufthalt och 
minskade storlek hos luftporerna. Påfrestningarna minskar också om avståndet mellan 
luftporerna inte är så stora[1], se figur 3.1 
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Figur 3.1 Luftinblandnings princip,  
a) Utan extra luftinblandning; få grova porer, stora avstånd.  
b) Med extra luftinblandning; många fina porer, små poravstånd.   
Enligt Vattenbyggnadsbetong av Göran Fagerlund [1]. 
 
 
Lufthalten kan påverka frostbeständigheten hos betongen. För att minska risken att frysning 
sker i rent vatten så bör man ha en luft-halt på 4,5 %. Se Figur 3.2 
 
 

 
Figur 3.2 visar vilken effekt lufthalten har på frostbeständighet hos betong som fryses och tinas i rent 
vatten.  
Enligt Vattenbyggnadsbetong av Göran Fagerlund [1]. 
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3.1.1.1.2 Armeringskorrosion 
 
Armeringen i betongen kan utsättas för armeringskorrosion vilket innebär att armeringen fräts 
sönder och det leder till nedsatt beständighet i betongen.  Armeringskorrosion uppstår oftast 
p.g.a. att pH-värdet i betongen runt armeringsjärnen sjunker för att täckskicket utsatts för 
karbonatisering.  Karbonatisering är en reaktion mellan betongens kalkmineral och 
koldioxiden som kommer från omgivningen. Ett effektivt sätt att begränsa karbonatisering är 
att välja betong med låg vct som dessutom är fuktmättad, denna kombination leder till en 
långsam karbonatisering.  
Ett annat sätt att minska risken för armeringskorrosion är att använda tillsatsmaterialet 
flygaska som sänker pH-värdet i betongen och minskar den karbonatiserbara kalken. 
Det finns tre olika faktorer som leder till armeringskorrosion, Enligt Göran Fagerlund [1], se 
Figur 3.3:  

• Depassivering av stål, alltså pH värdet måste sänkas till farlig nivå i stålet och runt om 
den. 

• Betongen måste vara tillräckligt fuktig och det leder till att den kommer att ha hög 
elektrolytisk ledningsförmåga. 

• För att korrosionen ska kunna ske aktivt så måste man ha en ständig tillförsel av syre. 

 

 
Figur 3.3 De tre nödvändiga villkoren för korrosion. 
Enligt Vattenbyggnadsbetong av Göran Fagerlund [1]. 
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3.1.1.1.3 Kemiska Angrepp 
 
Det rena vattnet som strömmar genom betongen påverkar urlakningen genom att det löser 
upp cementlimmet som i sin tur ökar porositeten i betongen och minskar hållfastheten. 
För att undvika problem med urlakning så ska man välja en betong med låg vct som påverkar 
vattengenomsläppligheten. Jo lägre vct man har, blir vattenpermeabilitet mindre. [1]  se  
figur 3.4 

 
 
Figur 3.4 Genomsläpplighet för vatten hos cementpastor med mycket hög hydratationsgrad. 
Enligt Vattenbyggnadsbetong av Göran Fagerlund [1]. 
 
 
Sulfatangrepp orsakas av en reaktion mellan cementets trikalciumaluminat och sulfatjoner 
från vattnet i omgivningen. Skador kan uppstå i betongen till och med i låga halter. För att 
undvika problem med sulfatangrepp så kan man använda en sulfatresistant cement. 
 
Sprängande ballast uppstår då ballast innehållande alkalilöslig kiselsyra reagerar med alkali 
från cementet, då bildas en svällande och sprängande gel som är farlig för betongen.  Ett sätt 
att undkomma dessa problem är att använda sig av en lågalkaliskt cement. 
Sura-angrepp är ett angrepp som sker i ytan och är lätthanterligt jämfört med ovan nämnda 
kemiska angrepp. Angreppet uppstår vid en reaktion mellan cementets kalciumhaltiga 
reaktionsprodukter och omgivande syra. Hastigheten på angreppet beror på syrans typ och pH-
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värde. Lägre vct på betongen leder till att angreppsdjupen blir små relativt grova 
konstruktioner, därför kan dessa angrepp försummas[1].  
 
 
  

3.1.1.1.4 Erosionsangrepp 
 
Orsaker till erosion enligt Göran [1]: 

• En s.k. ren nötning som orsakas av vattenfriktion mot betongytan. 
• Även nötning genom friktion eller stötar av fasta partiklar och storleken på nötningen 

beror främst på mängden partiklar som transporteras genom vatten. 
• Kavitation, när vattnet har stor hastighet så tappar vattnet sitt statiska 

tryck(mättnadsångtrycket).  
På detta sätt bildas då ångblåsor som sedan går sönder när dessa kommer in i områden 
som har högre tryck och då utlöses stora stötkrafter som skadar betongen. 

För att öka betongens motståndsförmåga mot erosion kan man utföra följande: 
• Sänka vct 
• Välja en hårdare ballast 
• Ha en hög ballasthalt i betongen 
• Vakuumbehandling vilket leder till en betydlig sänkning av vct i betongens ytparti. 
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3.2 Sprickbildning i vattenbyggnadskonstruktioner 

3.2.1 Allmänt 
 
När man talar om temperaturrelaterad sprickbildning i betong så är det främst utav två typer, 
genomgående sprickor respektive ytsprickbildning. När man gjuter grova 
betongkonstruktioner så sker en avsevärd höjning av betongmassans temperatur på grund av 
cementreaktionerna. Man kan säga att denna temperaturstegring i kombination med att den 
hårdnande betongen har begränsad rörelsemöjlighet, är den primära orsaken till sprickrisken. 
Dessutom uppstår stora temperaturskillnader mellan de centrala delarna och ytan och detta 
leder till problematik. Andra faktorer man måste ta hänsyn till när det gäller sprickbildning i 
vattenbyggnadskonstruktioner är betongkonstruktionens dimensioner, cementsort, cementhalt, 
tillsatsmaterial, tillsatsmedel, betongens gjuttemperatur, temperaturförhållandena i 
omgivningen och i anslutande konstruktionsdelar, kylning, isolering och form typ, graden av 
tvång[4]. 
 
Eftersom temperaturstegringen är den primära orsaken till sprickrisken så kan man använda 
olika metoder för att minska detta. Ett verksamt sätt för att minska temperaturstegringen är att 
försöka hålla cementhalten i betongen så låg som möjligt, eftersom man vid adiabatiska 
förhållanden (utan värmeförlust till omgivningen och att tillgången på vatten är god för 
hydratationen), kan säga att den totala temperaturstegringen är direkt proportionell mot 
cementhalten i betongen. För temperaturstyrning finns ett flertal möjligheter till förfogande, 
exempelvis sänkning av betongens temperatur, anpassning av betongens sammansättning, 
kylning med ingjutna rör, uppvärmning av kalla partier, isolering eller så kan man helt enkelt 
ersätta en del av bindemedlet(cementet), med en bindmedelsersättare som kallas för flygaska 
[4]. 
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3.2.2 Faktorer som påverkar sprickrisken 

Som vi nämnt tidigare så är den primära orsaken till sprickrisken i ung betong 
temperaturstegringen i samband med gjutning. Därför är det väldigt viktigt att känna till de 
omständigheter som påverkar temperaturförloppet. Den inverkande primära faktorn som 
orsakar sprickorna under betongens temperaturstegring och under avsvalning, är dels att det 
sker en volymändring på betongen, och förutom det så uppstår det en sammandragning i 
samband med omställningen av betongens gjuttemperatur till temperaturen hos den motgjutna 
konstruktionen. Denna sammandragning kommer inte att kunna ske fritt om konstruktionen är 
utsatt för tvång och det kommer att så småningom leda till spänningar i betongen. Vidare 
måste man ta hänsyn till relationen mellan gjuttemperatur och lufttemperatur eftersom detta 
ofta ger en avgörande inverkan på risken för ytsprickor. Man kan säga att det komplexa 
samspelet mellan deformationsegenskaperna, temperatur och hållfasthetsutvecklingen och 
volym ändringen kommer att ha en väsentlig påverkan på egenspänningarna i betongen. Nedan 
ser du figur 3.5 som förklarar hur olika faktorer influerar på sprickrisken i ung betong [4]. 
 

 
Figur 3.5 Visar det komplexa samspelet mellan olika faktorer som påverkar risken för sprickbildning i 
nygjutna vattenbyggnadskonstruktioner. Genom att studera figuren så kan man få en allmän 
uppfattning om hur dessa faktorer hänger ihop. 
Enligt Teknisk rapport, Temperatursprickor i betongkonstruktioner [4]. 
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3.2.2.1 Inre respektive yttre faktorer 
Vidare så kan man dela in de faktorer som påverkar temperaturförloppet som därmed påverkar 
risken för sprickor, i inre faktorer respektive yttre faktorer [4]., se tabell 3.1. 
 
INRE FAKTORER YTTRE FAKTORER 

• Vattencementtal 
• Mängd och typ av cement 
• Mängd och typ av ballast 
• Tillsatsmaterial 
• Tillsatsmedel 

• Lufttemperatur 
• Gjuttemperatur 
• Temperatur på motgjuten 

konstruktion 
• Vindhastighet 
• Solbestrålning 
• Isolering, formar 

 
Tabell 3.1 Inre-och yttrefaktorer som påverkar sprickrisken. 
Enligt Teknisk rapport, Temperatursprickor i betongkonstruktioner [4]. 
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3.2.2.2 Tvång 
När man talar om att den nygjutna betongen blir utsatt för tvång så menar man att det utsätts 
för en hejdad rörelsemöjlighet. Som det tidigare nämnts så har inverkan utav tvång en väldigt 
stor betydelse på risken för sprickbildning i betong. Temperaturändringarna i kombination 
med tvång kommer att ge upphov till tryck och dragspänningar i konstruktionen efter 
gjutningen. Temperaturökningen kommer leda till att betongen expanderar och den unga 
betongen kommer därmed att huvudsakligen deformeras plastiskt under tryck. I samband med 
avsvalningen kommer betongen att utsättas för en sammandragning och kommer därmed 
deformeras huvudsakligen elastiskt och på grund av förhindrad kontraktion så kommer det att 
uppstå dragspänningar.  Om dragtöjningen överskrider betongens töjbarhet så kommer det att 
uppstå sprickor [4]., se Figur 3.6 
 

 
Figur 3.6 Visar hur betongen deformeras plastiskt respektive elastiskt. Om dragtöjningen överskrider 
betongens töjbarhet så kommer det att uppstå sprickor. 
Enligt Teknisk rapport, Temperatursprickor i betongkonstruktioner [4]. 
 
Vidare måste man känna till att graden av tvång har betydelse för risken för sprickbildning.  
Se figur 3.7 för ett illustrerat exempel. Det som framgår i figuren är temperaturspänningarna i 
övre respektive nedre delen av en vägg, med avseende på tvångets inverkan. I nedre delen utav 
väggen(punkt 1), kan man se att väggen är utsatt för höggradigt yttre tvång, och man kan säga 
att effekten av medeltemperaturskillnaden i förhållande till omgivande konstruktionsdelar är 
avgörande för risken för genomgående sprickor. I övre delen av väggen(punkt 2), ser man att 
inverkan av tvång är försumbar och de spänningarna som uppstår beror endast på ”inre 
tvånget”, som uppstår på grund av temperaturdifferensen mellan betongens yta och mitt, och 
därmed uppstår risk för ytsprickor. 
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Figur 3.7 Visar exempel på temperaturspänningar i överdelen respektive underdelen av en vägg med 
hänsyn till tvång, alltså gjutning på ett oeftergivligt underlag. Studerar man kurva 1 där väggen är 
utsatt för höggradigt tvång, så ser man att dragspänningarna kommer att överstiga betongens 
draghållfasthet och därmed är risken för att det ska uppstå genomgående sprickor väldigt stor.  
Enligt Teknisk rapport, Temperatursprickor i betongkonstruktioner [4]. 
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3.2.3 Olika typer av sprickor 
Sprickbildning i samband med gjutning kan uppstå under betongens uppvärmningsfas 
respektive under avsvalningsfasen. All sprickbildning medför risk för nedsatt beständighet!      
Se tabell 3.2 för spricktyp under uppvärmning respektive avsvalning[4]. 
 
Spricktyp  Expansionsfas 

(uppvärmning) 
Kontraktionsfas  
(avsvalning) 

Genomgående sprickor Dessa sprickor uppkommer 
om det är stor skillnad i 
medeltemperaturen mellan 
olika delar av en gjutetapp 

Vanligaste orsaken till 
uppkomsten av denna 
spricktyp uppstår då den 
nygjutna konstruktionen är 
utsatt för höggradigt tvång 
gentemot motgjutgjuten 
konstruktion. 

Ytsprickor Dessa sprickor uppkommer 
på grund av inre tvång, som 
uppstår om 
temperaturskillnaden mellan 
de centrala delarna och ytan 
är stor. 

Uppstår oftast i samband 
med formrivningen på grund 
av temperaturchock. 

 
Tabell 3.2 Orsaker till genomgående-och ytsprickor. 
Enligt Teknisk rapport, Temperatursprickor i betongkonstruktioner [4].  
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3.2.3.1 Genomgående sprickor 
 
De genomgående sprickorna medför ofta besvär med vattenläckage i fall där ena sidan av 
betongen utsätts för vattentryck, på grunda av att sprickorna går tvärs igenom konstruktionen. 
Dessa sprickor kan uppstå både i uppvärmningsskedet och i avsvalningsskedet. I 
uppvärmningsskedet så kommer värmeutvecklingen leda till att betongen expanderar och 
sprickor kan bildas både i den ny gjutna betongen såsom i den motgjutna konstruktionsdelen. 
Dessa kommer att uppstå om det finns stor skillnad i medeltemperaturen mellan olika delar av 
en gjutetapp[4]. Se figur 3.8. 
 

 
Figur 3.8 Visar exempel på var i konstruktionen och när under temperaturutvecklingen genomgående 
respektive ytsprickor kan uppstå. 
Enligt Teknisk rapport, Temperatursprickor i betongkonstruktioner [4]. 
 
 
Man kan konstatera att de genomgående sprickorna uppstår oftast i avsvalningsskedet då 
konstruktionen på något sätt är förhindrad att sammandra sig fritt(tvång). Det krävs alltså ett 
yttre mothåll från exempelvis grunden eller tidigare gjuten betong för att sprickor ska kunna 
uppstå. Då kommer hela betongtvärsnittet att få dragspänningar som ofta överstiger betongens 
draghållfasthet se figur 3.9, vilket leder till genomgående sprickor inom några dagar från 
gjutningen. Den här sprickbildningen är mer allvarlig än de under uppvärmningsfasen 
eftersom de inte kan självläka, och kommer därmed att medför svåra konsekvenser på bland 
annat konstruktionens beständighet och funktion. Dessa blir även bestående[1]. 
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Figur 3.9 Visar hur sprickor uppkommer på grund av temperaturstegringen och inverkan av tvång 
under de första fem dygnen efter gjutning. Denna kurva har ett annat förlopp än den på figur 3.7 p.g.a. 
att denna konstruktion är mindre. 
Enligt Vattenbyggnadsbetong av Göran Fagerlund [1]. 
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3.2.3.2 Ytsprickor 
 
Ytsprickbildning uppstår oftast tidigt under temperaturstegringen på grund av att 
konstruktionens ytpartier är svalare än dess mittparti. Ytskikten utsätts för dragspänningar när 
de inre delarna av konstruktionen expanderar mera på grund av att det är varmare, och 
sprickor kommer att uppstå in till armeringen om ytans draghållfasthet är för låg[4]. 

  
Figur 3.10 Visar effekterna utav ojämna temperaturer i en 1,5 m bred vägg. På den vänstra bilden 
visas temperaturstegringarna i mitten respektive i ytan av väggen, och på den högra bilden visas 
temperaturspänningarna i mitten och i ytan jämfört med draghållfastheten. I detta fall uppstår inte 
sprickor. 
Enligt Teknisk rapport, Temperatursprickor i betongkonstruktioner [4]. 
 
 
Dessa sprickor är inte så djupa, oftast bara några centimeter. Sprickor kan även uppstå i 
samband med form-rivningen då ytorna kommer att utsättas för en temperaturchock, alltså är 
också relationen mellan gjuttemperaturen och lufttemperaturen en bestämmande faktor, se 
figur 3.11. Oftast vill man uppfylla kravet 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑇𝑇𝑦𝑦𝑚𝑚𝑦𝑦 ≤ 20ºC, under tiden från gjutning till 
fullständig avsvalning för att risken för ytsprickbildning ska bli så liten som möjligt[1].  
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Figur 3.11 Visar hur temperaturdifferenser över tvärsnittet i samband med formrivningen orsakar 
sprickor. Vi kan se att temperaturen snabbt faller i ytan i samband med formrivningen och därmed 
kommer dragspänningarna öka. 
Enligt Vattenbyggnadsbetong av Göran Fagerlund [1]. 
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3.2.4 Åtgärder mot sprickbildning 
 
När betongen väl spruckit så är den vanligaste åtgärden att förse konstruktionen med 
sprickarmering för att minska effekterna av sprickbildningen. Armeringen kan dock inte 
förhindra sprickornas uppkomst, utan bidrar till att det uppstår fler små sprickor istället för ett 
fåtal stora, för att minska skadeverkningarna. De åtgärder som man använder för att begränsa 
sprickbildningen i nygjuten betong riktar sig främst på att begränsa temperaturskillnader inom 
gjutetappen och mellan nygjuten konstruktionsdel och motgjutningar. För att begränsa 
temperaturutvecklingen så kan man använda olika metoder, vilka presenteras nedan. [5]. 
 

• Sänkning av gjuttemperatur 
 

Med avseende på sprickrisken är det viktigt att försöka begränsa de temperaturskillnader som 
uppstår mellan en gjutetapp och omgivande konstruktionsdelar. Temperaturen på 
betongmassan kan sänkas på olika sätt: 

• Genom vattenbesprutning så kan man kyla stenmaterialet. 
• Vid tillverkning av betong kan man kyla ner vattnet eller så kan man ersätta en del av 

det fasta vattnet med finfördelad is för att få ner gjuttemperaturen. 
• Genom att flytande kväve blåses in i betongmassan.  

 
 

 
 
 
Figur 3.12 Visar hur olika gjuttemperaturer påverkar maximal dragspänning i en långsträckt vägg. 
Har man en lägre gjuttemperatur så får man lägre spänningar. 
Enligt Temperaturförhållanden och sprickbegränsningar av Mats Emborg & Stig Bernander [5]. 
 
 

•  Kylning av konstruktionen 
 

En annan metod för att minska temperaturutvecklingen i den hårdnande betongen är att man 
gjuter in rör i betongen och låter kall vatten strömma igenom. Syftet med detta är att man 
snabbt skall föra bort hydratationsvärmen och på det sättet så begränsar man 
temperaturstegringen och avsvalningshastigheten minskar. När man ska använda denna metod 
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så är det viktigt att veta hur och när man ska använda det, kylningen bör inte pågå längre än då 
man uppnått temperaturmaximum. Skulle man kyla längre än så, skulle avsvalningen 
påskyndas, vilket inte är bra eftersom betongens töjbarhet avtar med ökande 
avsvalningshastighet. Fördelen med kylningen är att dragspänningarnas uppkomst kommer att 
förskjutas till en tidpunkt då betongens draghållfasthet blivit större, vilket minskar risken för 
sprickor[5]. 
 

 
Figur 13 Visar temperaturstegringskurvorna för kyld betong respektive icke kyld betong. På den nedre 
kurvan kan man se att kylningen avbryts strax efter att temperaturmaximum uppnås. 
Enligt Temperaturförhållanden och sprickbegränsningar av Mats Emborg & Stig Bernander [5]. 
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• Uppvärmning 
 

Denna metod används för att jämna ut temperaturen mellan olika delar av en 
betongkonstruktion, detta gör man genom uppvärmning med elvärmekablar eller 
värmestrålning. Vidare så kan man också använda de redan ingjutna rören som man tidigare 
använt vid kylning för att nu använda varm vatten istället för kall vatten. Detta gör man på de 
redan gjutna konstruktionsdelarna för att de ska kunna följa samma temperaturförlopp som i 
den aktuella gjutetappen. Nackdelen med denna metod är att medeltemperaturstegringen 
kommer att bli högre, så detta måste beaktas innan man väljer att använda denna metod[5]. 
 

 
Figur 3.14 Visar hur uppvärmning av tidigare gjutetapp påverkar temperaturstyrningen. Detta gör 
man för att temperaturskillnaden inte ska vara stor mellan gjutetapperna. 
Enligt Temperaturförhållanden och sprickbegränsningar av Mats Emborg & Stig Bernander [5]. 
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• Isolering 

 
Syftet med isoleringen är att man ska försöka behålla hydratationsvärmen i betongen under en 
längre tid för att höja temperaturen i motgjutna redan utförda etapper. Detta gör man för att 
minimera temperaturskillnader mellan gjutetapperna som är betydelsefullt för att minska 
risken för genomgående sprickor[5]. 
 

 
Figur 3.15 Visar hur isoleringen i samband med formrivning leder till en minskad temperaturskillnad 
mellan gjutetapperna. Isoleringen bidrar till en långsammare avsvalning i gjutetapp 1 och 2. 
Enligt Temperaturförhållanden och sprickbegränsningar av Mats Emborg & Stig Bernander [5]. 
 
 
 
Tvång 
Som det nämnts tidigare så är inverkan av tvång en bidragande faktor till risk för 
sprickbildning i betongkonstruktionen. Så det är väldigt viktigt att noga planera hur man ska 
gjuta för att minimera graden av tvång på konstruktionen. De faktorer som spelar roll för 
graden av tvång är, [5]: 

• Eftergivligheten hos anslutande delar. 
• Att betongen får någon möjlighet till glidning i gjutfogar och mot undergrunden. 
• Hur stor den motgjutna längden är. 
• Antalet fria ytor. 
• Påverkan av utvigning och sammandragning p.g.a. temperaturutökningen i betongen. 
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Exempel på olika typer av tvång visas i figuren nedan. 
 

 
Figur 3.16 Visar exempel på tvång vid gjutning mot en annan konstruktionsdel, i fall a, b och c är 
tvånget inte av så stor betydelse, men i fall d, e och f så är tvånget av betydelse och sprickrisken är 
stor. 
Enligt Temperaturförhållanden och sprickbegränsningar av Mats Emborg & Stig Bernander [5]. 
 
För att minska sprickrisken med hänsyn till tvång är det viktigt att planera gjutordningen på ett 
sätt så att så många gjutetapper som möjligt, får så stor rörelsemöjlighet som möjligt. Exempel 
på gjutetappernas ordning ser du på figur 3.17. 
 
 
 

 
 
Figur 3.17 Visar gjutordningen vid gjutning av vägg på oeftergivligt underlag. Figur a visar en 
lämplig gjutföljd där man försöker ha så stor rörelsemöjlighet som möjligt. Figur b visar en olämplig 
gjutföljd som kan leda till sprickbildning i etapp 5. 
Enligt Temperaturförhållanden och sprickbegränsningar av Mats Emborg & Stig Bernander [5]. 
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När man behandlar grova konstruktioner är det av stor vikt att man planerar gjutningen i flera 
etapper. På det sättet kan man få mera gynnsamma temperaturer i konstruktionen, och därmed 
mindre risk för sprickbildning[5]. 

 
Figur 3.18 Visar temperaturförloppskillnaden mellan gjutning i skikt respektive ifall man ej gjuter i 
skikt. Den heldragna kurvan visar att temperaturen blir högre om man inte gjuter i skikt. 
Enligt Temperaturförhållanden och sprickbegränsningar av Mats Emborg & Stig Bernander [5]. 
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Reduktion av cementhalt 
Ett verksamt sätt för att minska temperaturstegringen är att försöka hålla cementhalten i 
betongen så låg som möjligt, eftersom man vid adiabatiska förhållanden kan säga att den totala 
temperaturstegringen är direkt proportionell mot cementhalten i betongen[5]. 
 

 
Figur 3.19 Visar hur temperaturstegringen i en 1m tjockvägg ser ut beroende på mängden cement. Ju 
lägre mängd cement man har desto mindre blir temperaturstegringen. 
Enligt Temperaturförhållanden och sprickbegränsningar av Mats Emborg & Stig Bernander [5]. 
 
Tillsatsmaterial  
Tillsatsmaterialet flygaska ka användas som ett effektivt sätt att minska temperaturstegringen 
eftersom cementhalten kan sänkas med en bibehållen långtidshållfasthet. Flygaska behandlas i 
avsnitt 3.3. 
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3.3 Flygaska 
 

3.3.1 Vad är flygaska 
 
Flygaska är en pulvermassa som fås vid tillverkning av el- och värmeproduktion på 
kolkraftverken och kraftvärmeverken. 
Av de kolpartiklar som förbränns i kraftverk är flygaskan den icke brännbara delen[2]. 
 
Flygaskan är ett puzzolant material vilket innebär att det reagerar med kalciumhydroxid och 
vatten, och kan på så vis delvis ersätta klinker i cement. Partiklarna hos flygaskan som bildas 
är ungefär lika stora som cementpartiklarna, men har en densitet på mellan 700-1300 kg per 
kvadrat meter. Flygaska som används vid betongtillverkning är CE- standardiserad och får 
endast komma från koleldade kraft och värmeverk [6,9]. 
Eftersom cementhalten i flygaskebetong är lägre än i anläggningsbetong, så kommer 
värmeutvecklingen att vara mindre. Flygaskabetongen kommer med fördel kunna användas i 
konstruktioner där betongens värmeutveckling innebär risk för att värmesprickor bildas. 
 
Under 50-talet i Storbritannien och i USA har man använt flygaska för att förbättra 
egenskaperna i betongen. I Danmark används flygaska i en större omfattning än här i Sverige 
där det tillverkas ungefär 300 000 ton flygaska varje år.  
 
Pastans volym blir en aning större när man använder flygaska och på detta sätt minskar 
separation och blödningar på själva betongen.   
Vidare så leder flygaskans kulform så att det minimerar inre friktioner som leder till att 
betongen klarar av vibrering bättre. 
  

 
Figur 3.20 I pastan ersätter man cementet och vattnet med en del flygaska [6]. 
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3.3.2 Flygaskans inverkan på Betongegenskaper 

 

3.3.2.1 Bindetid 
 
Bindetid är tiden till då hårdnande börjar och under bindetiden vill man kontrollera den färska 
betongen vid blandning, gjutning samt transport.  
 
Flygaskabetong har låg cementinnehåll och detta leder till att hydratiseringsprodukter per 
volymenhet inte är så mycket och detta gör så att bindetiden är längre än vanlig betong.  
Bindetiden för blandcement ökas genom ökat innehåll av flygaska [10]. 
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3.3.2.2 Hållfasthetsutveckling 
Flygaskabetongens hållsfasthetsutvecklingen ökar långsammare i början(tidiga skede) jämfört 
med betong utan flygaska. I betongen med anläggningscement ökar hållfastheten en aning 
snabbare i början men efter 28 dygn blir hållfastheten lika stor som flygaskebetongens. Efter 
28 dygn kommer hållfastheten i flygaskebetongen bli större än i betongen utan flygaska. Se 
Figur 3.21 
Eftersom flygaskabetongen reagerar långsammare än betong utan flyaska så ger den inte så 
mycket bidrag till betongens hållfasthet i början alltså tidiga skede. 
 
Fördelen med flygaska är att reaktionen i betongen leder till en långsam värme-och 
hållfasthetsutveckling samtidigt så reduceras kalciumhydroxider enligt (Siddique 2008) [3]. 
Hållfasthetsutvecklingen hos betongen beror på följande skäl enligt (Siddique 2008) [3]: 

• Reaktivitet 
• Kemiska sammansättning (flygaskans egenskaper) 
• Typ av cement 
• Andelen flygaska och cement 
• Omgivningstemperatur och härdningsförhållanden 

  
Figur 3.21 Visar hållfasthetsutveckling för två sorters betong med respektive utan Flygaska. [6] 
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3.3.2.3 Användningsområden  
Enligt rapport ”flygaska i geotekniska anläggningar” delas flygaskan in  i 3 olika grupper [2]: 

• GruppA: I denna grupp finns flygaska i liten mängd och kan inte tillämpas i stora 
väggkonstruktioner. 

• GruppB: I denna grupp finns flygaska i medelmängd och därför ska man inte använda 
bindemedel eftersom betongen påverkas genom att blir svårare för betongen att vibrera 
vilket leder sämre hållfasthet. 

• GruppC: Hög mängd av aska, vilket leder till bättre härdningsegenskaper och även att 
bindemedel här kan vara nödvändig eftersom det leder till en bättre frostbeständighet. 

Flygaska kan även delas in i två olika klassificeringar enligt klassifikation ASTM C 618 och 
det är klass F och klass C ( Siddique, 2008) [2] 

• KlassF: Flygaska som tillverkas av förbränning utav hård kol, antracit och bituminös 
kol består mycket av kiseldioxid. En god pussolan egenskap samt själv-härdande 
egenskap(DAY, 2006). 

• KlassC: Denna flygaska tillverkas av förbränning utav brunkol och sub-bituminös kol 
och har även god pussolan egenskap. Denna typ är mer likt cement än KlassF och den 
är mycket effektiv ur cementsynpunkt eftersom den innehåller kalciumföreningar 
(DAY, 2006). 
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3.3.2.4 Värmeutveckling 
 
Cementhalten har en egenskap som ger ökad värmeutveckling och eftersom flygaskabetongen 
innehåller mindre cementhalt anläggningsbetong, så kommer flygaskabetongens 
värmeutvecklingen vara mindre/längre än anläggningsbetongen, se figur 3.22. Detta leder 
även till en mindre risk för temperatursprickbildning. Därför rekommenderas betong med 
flygaska för grova konstruktioner såsom Dammar [6].  
 
 

 
 
Figur 3.22 Visar värmeutvecklingen för två sorters betong med respektive utan flygaska under 28 
dagars förlopp (ungefär 30% flygaska), (Siddique, 2008 [3]).  
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3.3.2.5 Beständighet 
 

Flygaska kan även användas för att ge en bättre beständighet i betongen. Tack vare flygaskans 
pussolanegenskaper så blir betongen tätare med tiden jämfört med vanlig anläggningsbetong. 
Tätheten hos betong som fås av flygaskan beror på olika faktorer bl.a. CHS-halten(Calcium 
Silicate Hydrate) samt porstrukturen på själva pulvret.  

Porstrukturen hos flygaskan är mindre bestämd och med det menar man att vatten och joner 
måste röra sig längre bort och dessutom genom smala ytor för att komma till betongen. 
Tack vare flygaskans täthetsegenskaper så blir betongens förmåga att motstå kloridinträngning 
mycket god.  
Betong kan även utsattas för sulfatangrepp och flygaskan i betongen förebygger detta och när 
man tillför flygaska blir betongen bättre beständig. 
Detta kan bero på tre olika faktorer: 

• När man använder Flygaska så reagerar den med kalciumhydroxid och på det viset blir 
det inga sulfatreaktioner senare. 

• Permeabilitet hos betong med flygaska blir mindre och på det viset så blir det svårare 
för sulfatjoner att tränga sig genom till betongen. 

• Flygaskabetongen har ett minskat klinkermineral och risk för skadliga sulfatreaktioner 
minskas. 

Armeringskorrosion förebyggs med flygaska i betong, detta för att betongen blir tätare och då 
blir det minskning på permeabilitet vilket gör så att vatten och andra ämnen har det svårare att 
tränga sig genom till betongen och armeringen. 
Karbonatisering bidrar till armeringskorrosion och eftersom flygaska inte blir lika utsatt som 
betong med vanlig cement i, minskar risken för armeringskorrosion [6].  
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3.3.2.6 Risk för tidig frysning 
 

Uppskattning av risken för tidig frysning 
En risk för tidig frysning uppstår om betongen fryser innan den uppnått kravet på 5MPa i 
tryckhållfasthet [7]. För att kunna få information om att uppskatta behovet av skydd mot tidig 
frysning måste man räkna ut den tid det tar för betongen att uppnå tryckhållfastheten 5MPa. 
De faktorer som påverkar risken för tidig frysning är utomhustemperaturen, vct och mängden 
flygaska. Risken för tidig frysning ökar med lägre utomhustemperatur, högre vattencementtal 
och större mängd flygaska. 
 

 
Figur 3.23 Tid det tar för betongen att nå tryckhållfasthetskravet 5MPa för att undvika risken för tidig 
frysning. Det man tar hänsyn till är olika utetemperaturer och mängden flygaska. Figuren till vänster 
är giltig för en vct mängd på 0,4 och figuren till höger för en vct mängd på 0. [7] 
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4 TEMPRATURSPRICKBERÄKNINGAR, RESULTAT OCH 
ANALYS 

4.1 Undersökningens upplägg 
Två geometriskt likartade monoliter har modellerats, första monoliten(M1) innehåller 
anläggningscement och den andra monoliten(M2), innehåller anläggningscement och flygaska 
som sprickförebyggande åtgärd. I undersökningen av dessa monoliter har gjutningen delats 
upp i två etapper av praktiska skäl. När man gjuter i två etapper så uppstår en risk att den övre 
etappen spricker i underkanten, p.g.a. att den undre etappen kommer att bidra till att den övre 
etappen utsätts för tvång. Undersökningen omfattar en jämförelse mellan "M1" och "M2" med 
avseende på temperaturutveckling och sprickrisk i den övre gjutetappens underkant. 

                     
Figur 4.1 Monoliten i sektion, gjutskarven delar upp monoliten i två gjutetapper. Tjockleken på 
monoliten är 2 meter. 

Förutsättningar: 

Av sprickförebyggande skäl har vi valt att gjuta etapperna med fem dygns(120h) mellanrum så 
att undre etappen hinner svalna en del innan den övre etappen gjuts. Betongens temperatur vid 
gjutning har satts till 14ºC i båda etapperna och lufttemperaturen har satts som en 
medeltemperatur på 15ºC under hela perioden. Formen som använts vid gjutning är av trä och 
har en tjocklek på 0,02m. Formrivningen kommer att ske 168 timmar efter att gjutetapp 2 
gjutits.  
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Tabell 4.1 Visar de parametrar som vi använd för monolit1(M1) respektive monolit2(M2) 
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4.2 Temperaturberäkningar 
Undersökningen påbörjades med att beräkna temperaturutvecklingen i fem punkter i varje 
monolit, mätpunkternas placering framgår i figur 5.2. 

 

 

 

Figur 4.2 Här visas mätpunkternas placering i monoliternas tvärsnitt. 
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4.2.1 Resultat och Analys 
De beräknade temperaturerna redovisas i diagram 4.1a och 4.1b. Nolltiden i diagrammen har 
satts till 6 timmar efter det att gjutningen av etapp två påbörjades, eftersom det är den tidpunkt 
då betongen nådde upp till den övre raden av mätpunkterna. 

 

Diagram 4.1a Beräknade temperaturer i monolit M1  

 

Diagram 4.1b Beräknade temperaturer i monolit M2 
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I diagram 4.2a och 4.2b kan man avläsa de högsta temperaturerna i mätpunkt 3, eftersom det 
ligger i den övre etappens geometriska centrum. De högsta beräknade temperaturerna som fås 
i punkt 3 är 61ºC i M2, följt av 54ºC i M1. Skillnaden mellan monoliternas maxtemperatur är 
ca 7ºC. Precis som väntat så har vi fått en lägre temperatur i flygaskebetongen vilket är 
positivt med tanke på sprickbildning. Om man vill få sig en uppfattning om risken för att 
ytsprickor ska uppkomma, så kan man studera temperaturdifferensen mellan en punkt i 
konstruktionens yta och en i dess mitt. Det har nämnts i teorin att man vill uppfylla att 
temperaturdifferensen mellan en punkt i ytan och en punkt i konstruktionens mitt, ska 
understiga 20ºC för att det inte ska uppstå en risk för ytsprickor. Alltså blir risken för 
ytsprickor större ju större temperaturdifferensen är i den unga betongen. 

 

Diagram 4.2a Här visas temperaturskillnaden mellan en punkt i mitten respektive en punkt i ytan av 
monoliterna M1 och M2. Vi kan avläsa att det blir en lägre temperaturdifferens mellan punkt 3-5 i 
flygaskebetongen. 
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Diagram 4.2b Här visas temperaturskillnaden mellan en punkt i mitten respektive en punkt i ytan av 
monoliterna M1 och M2. Vi kan avläsa att det blir en lägre temperaturdifferens mellan punkt 2-4 i 
flygaskebetongen. 

 

För att kunna få en uppfattning om risken för genomgående sprickor kan man jämföra 
temperaturskillnaden mellan punkt 1 och 3 se diagram 4.3. Mätpunkt 1 representerar 
temperaturen i den undre etappens överkant och mätpunkt 3 motsvarar den övre etappens 
geometriska centrum. Ju större temperaturskillnaden är mellan dessa punkter, ökar risken för 
genomgående sprickor. Temperaturskillnaden är som störst strax över 11ºC i M1 och 8ºC i 
M2. Då denna temperaturskillnad ökar under den första dagen ökar de horisontella 
tryckspänningarna i den övre etappens underkant. När denna temperaturskillnad minskar så 
minskar tryckspänningarna för att sedan övergå till dragspänningar. I detta mätresultat kan 
man se att temperaturdifferensen mellan punkt 1-3 är mindre i flygaskemonoliten M2, och 
med flygaska som sprickreducerande åtgärd kan man minska risken för de genomgående 
sprickorna. 
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Diagram 4.3 Beräknad temperaturdifferens mellan mätpunkt 1 och 3. 
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4.3 FEM-Beräkningar 
Beräkningar har gjorts med FEM-programmet HACON för att kunna uppskatta de spänningar 
som uppstod i monoliterna. Programmet har utvecklats av Ola Dahlblom, Lunds tekniska 
högskola på uppdrag av Vattenfall Utveckling AB. Med programmet kan man simulera 
temperaturutveckling i en betongkonstruktion med hänsyn till värmen som uppstår vid 
hydratationen. Det som programmet kan behandla är tvådimensionella och axialsymmetriska 
problem. Modellen kan byggas upp av finita 8-nods-element och infinita 5– och 3-
nodselement. Det är möjligt att analysera konstruktioner som gjutits i flera etapper eftersom 
modellen kan utökas under beräkningen. Förutom temperaturutveckling kan man även 
simulera spänningsutvecklingen i konstruktionen. Det finns möjlighet att utöver den termiska 
töjningen även ta hänsyn till kryptöjning, spänningsinducerad termisk töjning samt 
uppkomsten av sprickor. 

Förenklingar och begränsningar vid modellering 

Beräkningar har utförts i monoliternas långa och korta tvärsnitt. Programmet kan endast 
hantera tvådimensionella problem, därför har det gjorts en förenkling där värmeflödet sker helt 
i det korta tvärsnittet. Vid modelleringen så byggdes en modell för det korta tvärsnittet och en 
modell för det långa tvärsnittet se figur 4.3. I det korta tvärsnittet har endast 
temperaturberäkningar utförts, för att sedan importera in temperaturförloppen i modellen för 
det långa tvärsnittet där spänningarna beräknats men hänsyn till dessa. Förenklingen leder till 
att det tar längre tid för monoliterna att svalna helt samt att den maximala temperaturen i 
monoliterna blir något högre än verkligheten. En annan förenkling som gjorts är att en 
medeltemperatur på 15ºC har antagits för hela perioden. Vidare har plan töjning antagits i det 
korta snittet och plan spänning i det långa. Dessa antagande stämmer inte helt med 
verkligheten, men det är det närmsta man kan komma sanningen vid tvådimensionella 
beräkningar. 

 

Figur 4.3 Till höger har vi monolitens långa tvärsnitt och till vänster har vi monolitens korta tvärsnitt. 
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4.3.1 Resultat och Analys 
Precis som väntat visar resultatet av beräkningarna att vi får en lägre risk för sprickor i 
monoliten med flygaska. I diagram 4.4 kan man se att det uppstår lägre dragspänningar i 
flygaskebetongen som är av stor betydelse för sprickrisken. Diagram 4.4 nedan visar tryck 
och dragspänningar i monoliterna med respektive utan flygaska och diagram 4.5 visar 
sprickrisken i konstruktionen. Till skillnad från diagram 4.4 visar diagram 4.5  
dragspänningar under första dagarna efter gjutning eftersom här är det 
huvudspänningsriktningen som redovisas. Det uppstår dragspänningar i vertikal riktning under 
de första dagarna men endast i mitten av övre etappens underkant. När kurvan tar ny fart(efter 
ca 12 dygn i M1) så kommer huvudspänningsriktningen att vända till att ligga horisontellt. En 
möjlig förklaring till att det uppstår vertikala dragspänningar i överetappens underkant är att 
det påverkas när den undre etappen svalnar och återtar sin form. Draghållfastheten för 
betongen i denna undersökning har ett beräknat värde på 4 Mpa. I monoliten med enbart 
anläggningscement ser vi att maxspänningen kommer att nå ca 4,5 Mpa vilket innebär att 
konstruktionen spricker och det kommer att leda till en lägre beständighet i konstruktionen. I 
monoliten med flygaska får vi en maxspänning på 3 Mpa vilket kommer att ligga ca 1 Mpa 
under gränsen för brott. I diagram b ser vi att konstruktionen utan flygaska kommer att spricka 
efter ca 20 dygn, och i konstruktionen med flygaska ser vi att sprickrisken kommer upp i ca 
75%. Sprickrisken beräknas som ett förhållande mellan dragspänningarna och 
draghållfastheten i monoliterna. Når man till 100% sprickrisk så kommer dragspänningarna att 
överstiga draghållfastheten och därmed spricker konstruktionen. 

 

 

Diagram 4.4 Visar spänningsutvecklingen i den horisontella riktningen i den övre etappens underkant 
i M1 och M2 
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Diagram 4.5 visar förhållandet mellan dragspänning och draghållfasthet i den övre etappens 
underkant. 
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5 SLUTSATS 
Genom resultatet från både temperaturberäkningarna och FEM-beräkningarna kan vi dra 
slutsatsen att man kan minska risken för sprickbildning i vattenbyggnadskonstruktioner genom 
att använda tillsatsmaterialet flygaska. Temperaturökningen under hydratationen kommer leda 
till att konstruktionen vill expandera. Eftersom den färska betongen har en stor 
krypbenägenhet så kommer de tidiga tryckspänningarna att relaxeras, vilket leder till att det 
uppstår dragspänningar i ett senare skede. Genom att reducera en del av cementet i 
bindemedelsmängden och ersätta det med flygaska så får man en lägre temperaturstegring i 
samband med hydratationen. En lägre temperaturstegring kommer att leda till lägre 
dragspänningar och därmed reducera sprickrisken. 

Flygaskan bidrar till:  
• En lägre temperaturutveckling i betongen. 
• En lägre risk för genomgående sprickor. 
• En lägre risk för ytsprickor. 
• En ökad beständighet i betongen som leder till en ökad livslängd i konstruktionen. 
• Mindre energiåtgång eftersom flygaska är ett restmaterial och samtidigt så tillverkas en 

mindre mängd cement, vilket är fördelaktigt för miljön. 
• Att man får en högre slutgiltig hållfasthet i konstruktionen. 
• En minskad permeabilitet. 
• Att man får en långsammare hållfasthetsutveckling i början, vilket leder till att 

betongen riskerar att inte ha tillräcklig bärighet i det tidiga skedet, och därför krävs det 
mer tid innan man får en god hållfasthet. 

• En ökad risk för tidig frysning ju högre mängd flygaska man använder. 
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6 REKOMMENDATIONER 
För vidare studier i detta område borde man studera hur olika mängder flygaska påverkar 
sprickrisken. Kan man få en ännu lägre sprickrisk med bibehållen hållfasthet och beständighet, 
med ökad mängd flygaska? Finns det någon mängd som är optimal? 
Resultatet visar att flygaska är gynnsam för sprickbildningen i varma klimat då 
temperaturstegringen minskar. Så det skulle kunna vara utav intresse att studera hur man ska 
kunna gjuta konstruktioner med flygaska på vintern utan att det ska uppstå en risk för tidig 
frysning.  
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