
 

Mätning av materialdata för nya betongrecept 

till värme- och hållfasthetsberäkningar 

Betongbranchen står idag inför stora utmaningar eftersom cementtillverkning orsakar mer 

än 5% av världens koldioxidutsläpp. Det blir därför mer och mer intressant att ändra i 

betongrecepten – t ex genom att ersätta delar av cementet med andra reaktiva material, t ex 

slagg från stålindustrin eller naturliga material som leror – för att minska klimatpåverkan. 

Detta gör att antalet betongrecept inom betongindustrin ökar. 

    Vid betonggjutning är det viktigt att veta hur snabbt hållfastheten hos betongen ökar, så 

att man kan veta när man kan riva formarna. Det är även viktigt att ha koll på 

temperaturutvecklingen så att man kan bedöma om man måste sätta in åtgärder för att inte 

få sprickbildning. Man gör då ofta beräkningar av temperatur- och hållfasthetsutveckling . 

Dessa kräver kunskap både om betongens egenskaper och hur gjutningen skall gå till 

(geometri, temperatur, vindhastighet etc). Materialdata till sådana beräkningar tas normalt 

fram genom mätningar av temperaturutveckling i ett isolerat betongprov (halv-adiabatisk 

kalorimetri) samt en stor mängd hållfasthetsmätningar på betong som har lagrats vid olika 

temperaturer. Det är en rätt hög kostnad för dessa mätningar, framförallt hållfasthetsmät-

ningarna, och vi har en idé om att man kan ta fram motsvarande data med en annan typ av 

mätning av värmeutvecklingen samt ett mindre antal hållfasthetsprovningar. 

    Det finns olika beräkningsprogram för värme- och hållfasthetsutveckling i betong. Ett 

av de mest använda heter PPB (ProduktionsPlanering Betong) och kan laddas ned utan 

kostnad från Byggindustriernas hemsida. I PPB finns det möjlighet att på olika sätt lägga 

in materialdata och exjobbet går ut på att göra mätningar på både traditionellt sätt och med 

den nya metoden, lägga in resultaten i PPB:s materialdatabank och se om beräkningarna 

stämmer överens. 

    Exjobbet är lämpligt för en eller två exjobbare och görs i samarbete med Swecem och 

Swerock, två PEAB-företag som levererar cement respektive betong.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Är du intresserad? Hör av dig till någon av kontaktpersonerna nedan.  

Handledare 

Lars Wadsö, Byggnadsmaterial LTH 

lars.wadso@byggtek.lth.se 

Examinator 

Peter Johansson, Byggnadsmaterial LTH 

peter.johansson@byggtek.lth.se 

Industrihandledare 

Oskar Linderoth, Swerock AB 

oskar.linderoth@swerock.se 

 

EXAMENSARBETARE SÖKES! 


