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TEMPERATURUTVECKLING
I HÄRDANDE
BETONGKONSTRUKTIONER

BAKGRUND OCH MOTIV FÖR
EXAMENSARBETET
Vid gjutning av grövre betongkons-
truktioner är temperaturberäkningar 
väsentliga för olika bedömningar av 
en konstruktion, bland annat för att 
bedöma om det finns risk för sprick-
bildning. Med hjälp av datorprogram-
met HACON kan värmeutvecklingen i 
betongkonstruktioner beräknas med 
finita elementmetoden och på så sätt 
kan man undersöka hur temperaturen 
utvecklas i en konstruktion. I HACON är 
beräkningarna för cementhydratatio-
nen baserade på mätningar med halv-
adiabatisk kalorimetri och standard-
ekvationer från betonghandboken, 
men genom att istället direkt utnyttja 
mätdata från isoterm kalorimetri är det 
eventuellt möjligt att få mer tillförlitliga 
resultat med HACON. Detta beror på 
att man använder sig av verklig värme-
utveckling istället för en kurvanpassad 
värmeutveckling utifrån standardekva-
tioner.
 
I ett tidigare examensarbete vid Bygg-
nadsmaterial LTH av Philip Byberger har 
man undersökt om det är tillförlitligt att 
använda sig av isoterm kalorimetri för 
beräkning av värmeutvecklingen av en 
betongkonstruktion. I detta examens-
arbetet är det tänkt att bygga vidare på 
den idén genom att implementera vär-
meutvecklingen som mäts med isoterm 
kalorimetri i HACON.
 

ANGREPPSSÄTT OCH METODER........      
För att förstå betongens härdningspro-
cess, där värmeutvecklingen sker, kom-
mer en litteraturstudie av hydrationsfa-
serna att utföras. En litteraturstudie om 
hur mätmetoderna vid halv-adiabatisk 
mätning och för isoterm kalorimetri ska 
även utföras för att förstå hur mätdatan 
och beräkningarna kan implementeras 
i HACON. I slutet av projektet ska en 
större betongkonstruktion gjutas där 
samma cement ska användas för iso-
term kalorimetri och utnyttja datan för 
beräkning av temperaturutvecklingen 
i HACON. Därefter jämförs den verk-
liga temperaturen med den beräknade. 
Detta görs för att kunna validera om 
det är tillförlitligt att utnyttja isoterm 
kalorimetri i HACON för att uppskatta 
hur en verklig temperaturutveckling 
kommer att ske.


