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Abstract 

Within this thesis, the nature of fire spalling of self-compacting concrete as a phenomenon 
and theories that attempt to clarify this behaviour, has been investigated through a thorough 
literature study. The results show that there is some contention concerning what causes fire 
spalling of concrete. Fire spalling can generally be divided into violent and non-violent 
flaking of concrete when exposed to high temperatures. The size of the fire spalling can vary 
from small flakes on the surface to progressive flaking that can extend beyond the steel 
reinforcement 

The underlying causes of this phenomenon are not presently fully understood. Research is on-
going in this field and at the present there are two main theories of fire spalling. It is believed 
that fire spalling is caused by:  

• Thermal stresses in the material, and/or 

• The free water in the concrete, which is explained by two separate theories, 
i.e., the partial pressure theory and the water expansion theory due to 
hydraulic stresses.  

To investigate the effect of the rate of heating and the maximum temperature for the 
formation of cracks in concrete, four different temperature cycles were tested on standard test 
specimens in conjunction with permeability measurements. The four temperature cycles were:  

• 1 °C/min to 400 °C followed by 18 hours at 400 °C 
• Thermal shock in a pre-heated furnace at 400 °C followed by 18 hours at 

400 °C 
• 1 °C/min to 600 °C followed by 2 hours at 600 °C 
• Thermal shock in a pre-heated furnace at 600 °C followed by 4 hours at 

600 °C. 
 
The permeability was measured both before and after the different temperature cycles. In this 
way it was possible to investigate whether a rapid heating, similar to that one would expect in 
a fire, causes more damage to the concrete than slow heating. The specific values that were 
obtained for the permeability should not be seen as material properties but are only relevant 
from a comparative point of view, i.e., they give a relative measure of the internal damage in 
the sample. Rapid heating of the surface leads to surface crack while the slow heating process 
does not cause as many internal cracks in the specimen. This means that a standard 
measurement of the permeability can only be used as a comparison between test specimens.  

This investigation was carried out within the context of a final examination thesis and has 
been conducted on concrete containing one kg polypropylene (PP) fibres per cubic m (m3). 
Analysis of the results produced within this context and their comparison to previous test 
results on concrete without PP-fibres has lead to the following conclusions:  

Concerning the permeability: 

• After heating to 400˚C or 600˚C the permeability of concrete increases 
significantly 
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• The mode of heating and the final temperature have an impact on the increase 
in permeability. Rapid heating to 600˚C or 400˚C result in a higher 
permeability that slow heating to the same temperature.  

• Test specimens with PP-fibres have a higher permeability than test speciments 
without PP-fibres after the same heat exposure.  

Concerning drying:  

• The PP-fibres melt at 200˚C  

• The rate of weight loss around the melting point of polypropylene is higher for 
test speciments with PP-fibres than without PP-fibres.  
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Sammanfattning 

Genom omfattande litteraturstudier har man kunnat bekanta sig med själva betongens 
brandspjälkning som fenomen, men även teorierna som försöker förklara fenomenets förlopp. 
Det visade sig att det finns delade meningar till vad som orsakar spjälkning. Spjälkning, 
generellt sett, kan man definiera som våldsam eller icke våldsam avflagning av betong som 
utsetts för hög temperatur. Spjälkningens storlek kan variera, ifrån lätt avflagning på ytan till 
progressiv spjälkning som går förbi armeringen. 

Vad som orsakar fenomenet är i dagsläget ännu inte fullständigt förklarat. Forskning inom 
området pågar och i dagsläget har man i huvudsak två teorier angående spjälkningen. Man 
tror att spjälkning orsakas av: 

• termiska spänningarna i materialet 

• det fria vattnet i betongen, den teorin i sig har två varianter: ångtrycksteori 
och vattnets expansionsteori - hydrauliska spänningar.  

För att undersöka inverkan av upphettningshastighet och maximal upphettningstemperatur på 
sprickbildning i betong genomfördes 4 olika temperaturcykler på standardprovkroppar för 
permeabilitetsmätning. De fyra temperaturcyklerna var: 

• 1 °C/min till 400 °C sedan 18 timmar i 400 °C 
• termisk chock i förvärmd ugn 400 °C sedan 18 timmar i 400 °C 
• 1 °C/min till 600 °C sedan 2 timmar i 600 °C 
• termisk chock i förvärmd ugn 600 °C sedan 4 timmar i 600 °C. 

 
Före och efter de olika temperaturcyklerna mättes permeabiliteten. På så sätt kunde man 
undersöka om snabb uppvärmning, som vid en brand, förstör betong mer än sakta 
uppvärmning. De faktiska värdena på permeabiliteten skall ej ses som materialdata utan är 
endast ett relativt mått på inre förstörelse. Den snabba uppvärmningen av ytskiktet leder till 
ytsprickor medan den långsammare processen ger in i provkroppen ej lika mycket sprickor. 
Det betyder att en standardmätning av permeabilitet endast kan användas som en jämförelse 
mellan provkroppar. Undersökningen som genomfördes inom ramen för examensarbetet har 
utförts på betong innehållande ett kilo Polypropylenfibrer (PP) per m3. Genom att analysera 
dessa resultat samt jämföra med tidigare provningsresultat på betong utan PP-fibrer kunde 
följande slutsatser dras: 

om permeabilitet: 

• efter uppvärmningen till 400˚C eller 600˚C ökar permeabiliteten kraftigt hos 
betongen 

• uppvärmningssättet och sluttemperaturen har betydelse för 
permeabilitetsökning, snabb uppvärmning till 600˚C alt 400˚C ger högre 
permeabilitet än långsam uppvärmning till samma sluttemperatur 

• provkroppar med PP-fibrer har högre permeabilitet än provkroppar utan PP-
fibrer efter samma värmebehandling. 

om uttorkning: 
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• vid 200˚C smälter PP-fibrer  

• viktminskningshastighet kring smältpunkten för polypropylen är högre för 
provkroppar med PP-fibrer än för provkroppar utan fibrer. 
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1. Inledning 

Betong som byggnadsmaterial användes redan av romarna. Hantverket glömdes sedan bort för 
att för ca 200 år sedan återupptäckas. Sedan dess har betong varit det dominerande 
byggmaterialet på grund av dess höga tryckhållfasthet, goda beständighet, goda formbarhet 
och relativt låga pris. Betong består av bergmaterial, ballast, som binds samman av 
cementpasta.  

Betong är obrännbart och har goda värmeisoleringsegenskaper. Just med tanke på bland annat 
dessa egenskaper används betong till bärande konstruktioner och i anläggningskonstruktioner 
som tunnlar.  

1.1 Bakgrund  

Ett välkänt fenomen vid brand är att betong vid vissa förhållanden kan spjälka. Normal 
uttorkad betong, med låg hållfasthet, spjälkar sällan, däremot har det visat sig att 
högpresterande betong t.ex. självkompakterande betong och betong med hög hållfasthet är 
mer oförutserbar. Spjälkningens omfattning kan vara ifrån lätt avflagning på ytan till 
progressiv spjälkning som går förbi armeringen, vilket i extrema fall kan äventyra 
konstruktioners stabilitet med allvariga ekonomiska konsekvenser.  

Ett stort framsteg i förhindrandet av explosiv spjälkning gjordes i Japan [1] där man upptäckte 
att en liten andel polypropylenfibrer (PP) i betongblandning kunde begränsa eller förhindra 
spjälkning. Det finns redovisat i [1] att Connolly genomförde experiment som visade att med 
0.05 % viktprocent fibrer i betongen så hade explosiv spjälkning vid brand eliminerats helt 
jämfört med liknande prov utan fibrer där 83 % av proven spjälkade. Detta visar att tillsats av 
fibrer är ett bra sätt att begränsa spjälkning, men själva processen att förhindra spjälkning vet 
man inte exakt hur det går till [1].  

1.2 Problematik  

Spjälkningen inträffar i betongen när den utsätts för brand. Fenomenet kan leda till att hela 
konstruktionsdelar går sönder och konstruktioners bärförmåga minskar eller till och med 
försvinner. Brandspjälkning förekommer i nästan all betongkonstruktion, och kan ha 
allvarliga konsekvenser, se Figur 1.1. Skador i Engelska kanalen, Stora Bält tunneln och Mont 
Blanc tunneln [1] har pekat på problemet och forskarna försöker fördjupa sig i ämnet och hitta 
en lösning. Att spjälkningen inträffar är ett faktum, man har frågat sig däremot vad som 
faktiskt orsakar fenomenet. 
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Figur 1.1 Spjälkad betong efter brandprov. 
 

Det finns två kategorier av mekanismer som används för att förklara spjälkning, nämligen: 

• ångtryck genom det fria och bundna vattnets förångning i betongens porer, 
vilket kan leda till att betongens draghållfasthet överskrids 

• termiska spänningar, orsakade av förhindrade temperaturrörelser, innefattar 
även tvångsspänningar från skillnader i armeringens och betongens 
längdutvidgning och tryckspänningar på grund av yttre last [2]. 

Olika teorier liggande bakom fenomenet har skapat utrymme till spekulationer om vilken 
effekt tillsättning av polypropylen-fiber (PP-fiber) kan ha, och om den kan minska inre 
förstörelsen i betongen.  

1.3 Syfte 

Syftet med arbetet var att undersöka polypropylenfibrers funktion i betong vid brand. Fibrerna 
används i betong för att förhindra eller minska förekomsten av brandspjälkning. Tanken är att 
undersöka till vilken grad PP-fibrer påverkar betong, hur sprickbildning i materialet ser ut 
efter att den utsatts för snabb respektive långsam uppvärmning. Hur fibrerna fungerar är ännu 
inte känt i detalj. För att kunna se eventuell förändring i betongens struktur genomfördes 
mätning av residualpermeabilitet,(kallad som permeabilitet under denna arbetsgång) som 
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indirekt mått på potentiell inre förstörelse. Arbetet är inte avsett att vara materialdata, utan 
bara som jämförelsedata för att indikera den eventuella förstörelsen i betongen. 

1.4 Företagspresentation: SP Sverige Tekniska Forskningsinstitut  

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås är det institut som utvecklar och förmedlar 
teknik för näringslivets utveckling och konkurrenskraft och för säkerhet, hållbar tillväxt och 
god miljö i samhället. På SP arbetar ca 870 personer. Deras tjänster bygger på kompetens, 
effektivitet, opartiskhet och internationell acceptans. 

SPs huvudkontor är beläget i Borås, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB är 
moderbolag i en koncern innefattande fem helägda dotterbolag: SITAC AB, SMP Svensk 
Maskinprovning AB, AB Trätek, SIK – Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB, SIK – 
Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB, YKI, Ytkemiska Institutet AB och CBI 
Betonginstitutet AB, se Figur 1.2. 

 
Figur 1.2 SP organisations struktur [3]. 

Verksamheten inom moderbolaget är organiserad i åtta tekniska enheter: Bygg och mekanik, 
Elektronik, Mätteknik, Mått och vikt, Kemi och materialteknik, Energiteknik, Brandteknik 
och Certifiering. 

Examensarbetet genomfördes på SP Brandteknik, som är indelat i tre sektioner:  

• forskning och utveckling 
• branddynamik  
• brandmotstånd. 

 
SP Brandtekniks huvudmål är att testa och utvärdera olika produkter och material när där 
gäller brandtekniska egenskaper. Enheten samarbetar med utländska företag och deltar aktivt 
vid internationell brandstandardisering  
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Brandtekniks sektion för brandmotstånd arbetar med olika konstruktioners beteende vid 
brand. Det handlar om standardiserad typprovning, bedömning eller kontroll av olika 
produkter som senare certifieras. Deras verksamhet innefattar även forskning om hur 
konstruktioner och material fungerar vid brand. 

Sektionens testprodukter sträcker sig från dokumentskåp till betongelement för tunnlar, dvs. 
det är ett mycket brett område. Uppdragsgivare kommer från framför allt byggnadsindustrin 
men även den marina sidan och många andra provar ofta brandmotstånd. 

I vanliga fall utför sektionen provningar av brandcellsskiljande konstruktioner. Resultatet från 
en sådan provning kan sedan användas för klassificering och certifiering. Ett annat område är 
provning där materialegenskaper bestäms vilka sedan kan användas vid beräkningar på olika 
typer av konstruktioner. 

Bolaget har sitt säte i Borås och Svenska staten är ägare till samtliga aktier i SP [3].  

Detta examensarbete genomfördes på Brandmotstånd sektion med handledning av Robert 
Jansson som är projektledare och doktorand på sektionen. 
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2. Litteraturstudier 

Arbetet inleddes med informationssökande i olika publikationer, med mål att sätta sig in i och 
kunna beskriva brand och brandspjälkningsfenomen. Både svensk och utländsk litteratur 
ligger till grund för arbetet.  

2.1 Allmänt om brand 

Brandspjälkning av betong inträffar precis som namnet antyder under en brand. Som 
bakgrundsfakta följer här är en beskrivning av brandförloppet.  
 

2.1.1 Brandförloppet  
 
Enligt Nationalencyklopedin [4] är en brand en snabb förbränning med okontrollerad tillväxt. 
En brand inleds genom att ett brännbart objekt tillförs erforderlig energi för att antändas (t.ex. 
genom en glödande cigarett eller elektrisk kortslutning) eller självt genererar denna energi 
(självantändning). Brandens fortsatta tillväxt och spridning inom t.ex. en lägenhet bestäms av 
en rad olika faktorer, som bränslets eller brandbelastningen energiinnehåll och 
förbränningsegenskaper, brandcellens ventilation och termiska egenskaper samt eventuell 
förekomst av automatiskt släcksystem. Generellt bestäms brandens utveckling av termiska, 
aerodynamiska och kemiska processer och regleras genom ett flertal mekanismer i 
växelverkan, varvid vanligen strålning, konvektion och flamspridning dominerar.  
 
I en brand kan man urskilja olika faser beroende på temperaturutvecklingen, se Figur 2.1. 
Tiden från antändningen till övertändningen kallas: det tidiga brandförloppet. Övertändningen 
inträffar när allt brännbart i rummet börjar brinna. Övertändningen definieras normalt som det 
skede i brandförloppet då gasen når temperaturen av 500-600°C. Perioden efter 
övertändningen karakteriseras av att temperaturen i rummet håller sig på en konstant nivå och 
kallas för fullt utvecklad brand med gastemperatur på 800-900°C. När allt brännbart i rummet 
har förbränts, sjunker temperaturen och brandens avsvalningsperiod börjar [5]. 
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Figur 2.1 Temperaturutvecklingen under ett brandförlopp [6]. 

2.1.2 Brandkurvor  
 

Vid provning av konstruktioners brandmotstånd kan olika brandkurvor användas, kurvan ge 
bild av tid och temperaturförhållanden, se Figur 2.2 [7]. 
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I början av seklet hade varje brandlaboratorium sin egen brandkurva. För att kunna jämföra 
konstruktioner, insåg man tidigt behovet av en gemensam brandkurva. Redan i början på 
1900-talet föreslog British Fire Prevention Committee en standardiserad brandkurva. 
Standardbrandkurvan publicerades 1917 av Underwriters Laboratories i USA och senare, 
1920, blev den en nationell standard. Kurvan kalas ”standard time-temperature curve” och har 
sedan publiceringen spritt sig över världen; kurvan enligt ISO 834, SS-EN 1363-1 
representerar en normal rumsbrand. Funktionen för standardbrandkurvan är: 

 

 20)1*8log(*345 ++= tT  (1) 

Där tiden t ges i minuter. 
 
I takt med petroleumindustrins utvecklingen på 1970-talet, har man efterfrågat en mer 
intensiv brandkurva. Bränder förorsakade av olja kan förväntas vara mycket häftigare. En 
brandkurva kallad hydrokarbonkurvan (HC) med maxtemperatur på 1080 °C har tagits fram 
och beräknas med hjälp av ekvationen: 
 

 T =1080*(1-0,325* -0,675* )+20 (2) 

 

En variant av HC-kurvan är den franska modifierade hydrokarbonkurva (MHC), med 
maxtemperatur på 1300 °C.  
 

 T =1300*(1-0,325* -0,675* )+20 (3) 

 

RWS - Rijkaswaterstaatkurvan, framtagen av holländarna på 1970-talet, beskriver en brand 
med mycket snabb upphettning till höga temperaturer. RWS-kurvan representerar en brand i 
t.ex. en tunnel. 

RABT – är en tyskutvecklad kurva för tunnelbränder som kan anpassas till olika 
brandscenarier genom att ändra 1200 gradersnivåns längd. 

Både RWS och RABT-kurvorna är baserade på tabulerade värden enligt Tabell 2.1, 
respektive 2.2.  
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Tabell 2.1 RWS tabulerade värden [7]. 

Tid [min] T [˚C] 

3 890 

5 1140 

10 1200 

30 1300 

60 1350 

90 1300 

120 1200 

 

Tabell 2.2 RABT - brandkurvas värde [7]. 

T [°C] Tid [min]

5 1200 

30 1200 

140 20 

2.2 Spjälkning av betong vid brand 

Spjälkning kan generellt sett definieras som våldsam eller icke våldsam avflagning av betong, 
när den utsätts för hög temperatur under en brand. Spjälkningens storlek kan variera, ifrån lätt 
avflagning på ytan till progressiv som går förbi armeringen. Man kan tala om olika typer av 
spjälkning [1]: 

• ytspjälkning,   
• ballastspjälkning,   
• hörnspjälkning, 
• explosiv spjälkning 

 
Ballast, ytspjälkning och explosiv spjälkning inträffar vanligen under brandens första 30 
minuter, när temperaturenökningshastigheten är som högst. Det karaktäristiska poppande 
ljudet följer ballastspjälkningen, medan våldsam explosion hörs under yt- och explosiv 
spjälkning. Fenomenet kan även ha icke våldsamt förlopp, vilket inträffar under 
brandförloppets 30-90 minuterna när temperaturens stegring är långsammare och ligger över 
800˚C, då inträffar hörnspjälkning.  
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Man kan säga att betongens tendens för spjälkning ökar vid: 

• hög fukthalt i betongen 
• tät betong 
• närvaro av tryckspänningar från yttre last eller från förspänning 
• hastig temperaturstegring 
• starkt osymmetrisk temperaturfördelning 
• tvärsnitt med tunna sektionsdelar 
• hög armeringstäthet. 

 
Man har även konstaterat att högpresterande betong har en större benägenhet för spjälkning än 
vanlig betong, se Figur 2.3 a. Den täta strukturen i högpresterande betong orsakar lågt 
permeabilitet, vilken i sin tur gör borttransport av ånga och fukt svårare. Vid brand 
uppkommer det högt ångtryck nära ytan, ca 5 mm skikt, vilket troligtvis innebär att det finns 
risk för att betongen successivt spjälkar, se Figur 2.3 b. 

 

 

Figur 2.3 Principiellillustration av temperatur- och fuktförhållande vid endimensionell 
uppvärmning av vanlig , (bild a)och högpresterande betong (bild b). A-torr betong, B-

förångningszon, C-fuktig betong, T- temperatur, P- ångtryck, W- fuktinnehåll [1]. 

 

I vanlig betong har ångan lättare att förångas mot ytan och fukten kan lättare transporteras 
längre in i betongen. För vanlig betong inträffar spjälkningen på 20-40 mm från ytan. 

Det är mycket viktigt att försöka minska risken för spjälkning genom att välja betong med 
permeabilitet och porstruktur, som möjliggör ång- och fukttransport. 
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Tillsättning av PP-fibrer till betongen har visat sig ha positiva effekter. PP-fibrer smälter 
redan vid 150°C och vid 450˚C lämnar den efter sig ett finmaskigt porsystem [8] så att ångan 
lättare kan borttransporteras. Ångtrycket kan hållas på lågt nivå och risken för spjälkningen 
minskar avsevärt eller elimineras helt [8]. 

2.3 Ytspjälkning 

Ytspjälkning inträffar relativt snabbt efter att betongen utsätts för brand och fortlöper under 
hela branden. Armeringens täcksikt tunnas ut och ger sämre skydd mot branden. Skadorna 
som uppstår vid ytspjälkning kan orsaka hela konstruktionens kollaps. Långvarig brand ger 
möjligheter för ytspjälkning att gå lång in i betongkonstruktionen.  

2.4  Ballastspjälkning  

Betongen består av ballast och cementpasta. De två komponenterna har vid rumstemperatur 
olika längdutvidgningskoefficienter α., se Tabell 2.3. När betongen utsätts för värme uppstår 
termiska spänningar mellan materialen, då inträffar ballastspjälkning. Fenomenet inträffar 
oftast mellan 7-30 minuter av brandförloppet och med den följer poppande ljud. 

Ballastspjälkning sker oftast tillsammans med ytspjälkning. 

Ballastens expansion bidrar till explosiv spjälkning då tryckspänningarna i den uppvärmda 
betongen blir större hos betong som innehåller ballast med hög värmeutvidgningskoefficient 
jämfört med betong som innehåller ballast med låg värmeutvidgningskoefficent [1]. 

 

Tabell 2.3 Längdutvigningskoefficent för granit, stål och Portlandscementpastan i 
rumstemperatur [9], [10]. 

 Längdutvigningskoefficent α 

1*10-6  / ˚C 

Granit 1,8 – 11,9 

Stål 11,5 

Portlandcementpastan 11 - 16 

 

Även själva betongen har olika utvidgningskoefficienter beroende på ballastens sort, dvs att 
betong med kiselhaltig ballast har vid samma temperatur högre utvidgningskoefficienten än 
betong med kalkhaltig ballast, se Figur 2.4.  
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Figur 2.4 Termisk utvidgningskoefficient för betong [11]. 
 

2.5 Hörnspjälkning 

Hörnspjälkning innebär att hörn i konstruktionen spjälkar, detta inträffar exempelvis på en 
rektangulär pelare. Troligtviss är det är de inre termiska spänningarna som förorsakar 
spjälkningen. 

2.6 Explosiv spjälkning 

Explosiv spjälkning är den mest våldsama av alla, den karakteriseras av ett högt knalljud. Den 
sorten av spjälkning uppstår tidigt under brandens första tjugo minuter och pågår i tjugo till 
fyrtio minuter för att sedan helt stanna. Under explosiv spjälkning lösgörs stora delar av 
betongen ifrån konstruktionen, vilket i sin tur kan leda till hela konstruktionens kollaps. 
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3. Spjälkningsteorier  

Att spjälkningen förekommer är ett faktum [1]. Vad som däremot orsakar fenomenet är i 
dagsläget inte fullständigt förklarat än. Forskning inom området pågår, och i dagsläget har 
man i huvudsak två teorier angående spjälkningen. 

• spjälkningen orsakas av det fria vattnet i betongen. Den teorin i sig har två varianter: 
ångtrycksteori och vattnets expansionsteori - hydrauliska spänningar  

• de termiska spänningarna i materialet som ger upphov till spjälkningen. 

3.1 Ångtryck  

När konstruktionen utsätts för hög temperatur övergår materialets fria vatten till vattenånga. 
Om materialet har liten permeabilitet, hindras vattenångans transport ut och ett ångtryck 
bildas. Volymen av vattenångan är store än vattnets som förångas, vilket leder till ökat tryck. 
En del av ångan transporteras ut, men även längre in i konstruktionen, se Figur 3.1 fas 1. 
Ångan förflyttar sig till delar med lägre temperatur och lägre tryck. 

 

 

Figur 3.1 Spjälkning på grund av ångtryck (principskiss) [12]. 

Efter hand som temperaturen stiger flyttar sig förångninszonen längre in i konstruktionen. I 
konstruktionen kan man nu urskilja tre zoner. Närmast branden ligger den torra zonen, som 
ökar på djupet under brandförloppet, sedan kommer en smal förångningszon och efter den en 
zon, där vatten förekommer i vätskeform, se Figur 3.1 fas 2. Vattenångan som bildas i 
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förångningszonen har två vägar att ta, ut mot den varma ytan eller längre in, där den kyls ner 
och åter kondenseras. Ångtransporten längre in i materialet ger ökning av fukten närmast 
förångningszonen, se Figur 3.1 fas 3. När förångningszonen förflyttar sig längre in och 
avståndet till värmen ökar, behövs det högre tryck för att transportera bort vattenångan. 
Samtidigt börjar området bakom förångningszonen bli mättad med vätska, vilket leder till att 
transporten av ångan börjar minska. När betongens hållfasthet överskrids inträffar spjälkning, 
se Figur 3.1 fas 4 [8]. 

3.2 Hydrauliska spänningar 

Betongen är vid normal användning aldrig torr. Beroende på betongens ursprungliga kvalité 
(vct) och i vilken miljö den befinner sig, så finns det olika mängder vatten i porsystemet. 

Betongen har en del porer helt eller delvis fyllda med vatten. När konstruktionen utsätts för 
hög temperatur, värms vattnet i porerna. Vattnet vill utvidga sig, expandera. Varmt vatten har 
större volym än kall. När trycket orsakad av volymökningen överskrider betongens hållfasthet 
inträffar spjälkning. 

Det är detta fenomenet som är grunden till teorin om att de hydrauliska spänningarna i 
betongen förorsakar spjälkning. 

Högpresterande och självkompakterande betong spjälkar mer än vanlig betong. Permabiliteten 
verkar ha stor betydelse, ju mer kompakt material desto högre risk för brandspjälkning [13]. 

3.3 Termiska spänningar 

Att olika material som utsättas för hög temperatur expanderar olika gav grunden till teorin att 
spjälkningen kan bero på de termiska spänningarna i konstruktionen, se Figur 3.2. 

I betongkonstruktioner har man som regel betong och någon form av armering, vanligen av 
stål. Själva betongen är en blandning av cementpasta och ballast. Som ballast kan man ha 
olika material som exempelvis grus, kalksten eller lecakulor. 

Betongens olika komponenter har olika värmeutvidgningskoefficienter, vilket gör att de 
utvidgas olika. Upp till 100-200˚C utvidgar sig ballasten och cementpastan, vid högre 
temperatur börjar cementpastan krympa medan ballasten fortsätter att utvidga sig. I 
tryckbelastad yta uppkommer inre dragbelastning och ytbuckling.  
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Figur 3.2 Spjälkning på grund av termiska spänningar (principskiss)[12]. 

 

Termiskspänning uppkommer även mellan varm och kall betong. När hållfastheten överskrids 
inträffar spjälkning [14]. 
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4. Permeabilitet 

4.1  Allmän definition   

Permeabilitet är materialets genomträngningsförmåga av en vätska eller en gas, som står 
under tryck. Det är alltså motsatsen till materialets täthet. Endast öppna, sammanhängande 
porer kan leda vätska/gas. Den gasmängd, som leds genom en kropp, beror av trycket, 
porernas storlek, fördelning och kontinuitet. Gasmängden, som under tryck passerar ett 
material, beräknas vid låg hastighet med Darcy`s lag: 

 PVkV
rr

μ
−=  (4) 

Där: 

- gasens hastighet genom provkroppen [m/s] 
- inre koefficient av genomtränglighet av medel [m2] 
-  gasens dynamiska viskositets koefficient [Pa*s] 
- P gradient av P + ρgz [Pa/m]. 

 

Här kommer vi enbart att ta hänsyn till tryckändringen eftersom flödet är taget genom ett 5 
cm tjockt prov. 

Det antagna systemet är envariabelsystem det vill säga ∆P = 
x
P
∂
∂  (5) 

Anta ett konstant gasflöde, det vill säga ρV = konst. 

Ersätt ρV med Darcy`s lag: 

 
dx
dPkV

μ
ρρ −=   (6) 

Anta densiteten som för en idealgas: 

 ρ= P
RT
M   (7) 

ρ ersätts med den tidigare formeln,
RT
M  förenklas och vi får: 

 PV =
dx

dPk
dx
dPPk 2

2
1

μμ
−=−   (8) 

μ beror på trycket, temperaturen ändras inte under mätningen och låga variationer av trycket 
möjliggör integration med hänseende på provkroppens tjocklek L: 
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  (9) 

Slutligen så har vi Darcy`s lag tillämpad för gaser genom att ta gasflöde Q = V *A : 

 )(
2

22
atmi

atm

PP
LP

A
Qk

−
=

μ

 
(10) 

Där: 

- k - permeabilitet [m2] 
- Q - gas flöde [m3/s] 
- A - provkroppens tvärsnitts area [m2] 
- μ  -viskositetskoefficient för kvävgas [1,76*105] 
- L - provkroppens tjocklek [m] 
-  - applicerat tryck [2*105 Pa] 
-  - atmosfäriska trycket [101,3*103 Pa]. 

 

Provkroppen utsätts för ett gastryck samtidigt som flödet av gas som passerar provkroppen 
mäts och med hjälp av detta kan man bestämma provkroppens permeabilitet, se Figur 4.1. 
Mått på permeabiliteten är permeabilitetskoefficienten k. I dagligt tal används istället 
uttrycket permeabilitet [14].   

 

 

 

Figur 4.1 Cembureau cell i genomskärning, principiell skiss [15]. 
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4.2 Mätningar på SP 

Fyra olika provkroppar undersöktes i rumstemperatur. Med hjälp av Cembureau cell, se Figur 
4.2, bestämdes flödet, resultatet ses i Tabell 6.1 och 6.2. 

Betongen för undersökningen var från början gjuten i plattor med mått 500 X 600 X 300 mm. 
Efter par dagar borrades det ut 300mm långa cylindrar ur betongplattan. Dessa cylindrar 
kapades senare i 15 mm tjocka skivor och placerades direkt i täta plastpåsar. Allt arbete var 
utfört i laboratoriemiljö. 

De testade provkropparna hade 15 cm i diameter och 5 cm i tjocklek, blandningens recept 
presenteras i Tabell 4.1 och produkters namn som ingår i receptet i Tabell 4.2 . 

 

Tabell 4.1 Betongens blandning [13]. 

Serie w/c Grus/sand

0-8 mm  

[kg/m3] 

Grus/sand 

8-16 mm  

[kg/m3] 

Vatten  

[kg/m3]

Cement 

CEM I  

[kg/m3]

Super 

Plasticizer

[kg/m3] 

Fiber  

mängd  

[kg/m3] 

Fiber φ 

[μm] 

 

E 

 

04 

 

852 

 

896 

 

170 

 

426 

  

2,98 1 

 

18 

 

Tabell 4.2 Produktnamn [13]. 

Superplasticizer EVO 26 -50  

Air entrainmentr Sika Aer - S 

Cement Degerhamn CEM I 42.5 BV/SR/LA 

PP - fibrer φ18 μm, längd 6 mm  

 

Provkroppen med en omslutande gummislang placerades i Cembureau cell och täcktes med 
fastskruvat lock. Den omslutande gummislangen pumpades till 13 bars övertryck. Genom 
utrustningen applicerades kvävgas (N2) med 2 bars tryck; gasen gick in i mätcellen, passerade 
provkroppen och gick ut i en slang, som var kopplad till ett bubbelrör. Längst ner i röret finns 
det vätska, när gasen lämnade cellen och gick genom bubbelröret bildades det en bubbla. 
Tiden som det tog för bubblan att förflytta sig i det millimetermärkta bubbelröret var gasens 
flöde. 

Det tog ca 10-20 minuter för att få den applicerade gasens flöde stabilt och hela 
undersökningen tog ca 1 timme. Under undersökningens sista 30 minuter var gasflödet stabilt. 
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Figur 4.2 Cembureau cell på SP. 

4.3 Beräkningar 

Arbetet startades med att med hjälp av en Cembureau cell bestämma gasflödet genom 
provkropparna. Med hjälp av flödet beräknades permeabilitet. Uträkningen gjordes med hjälp 
av Darcy`s lag, ekvation (8) 

  (8) 

Det följande är ett exempel på hur permeabiliteten räknades ut för provkroppen E6. 

För att räkna ut permeabiliteten måste man känna till gasflödet genom provkroppen, 
provkroppens tjocklek och provkroppens tvärsnittsarea, samt gastrycket och det aktuella 
atmosfäriska trycket. 

Gasflödet Q, får man genom att dividera gasvolymen med tid dvs.:  

1 ml/35,37 s = 0,028113579 ml/s 

Andra kända parametrar: 

μ = 1,76*105 Pa*s 

L = 0,04685 m 

A = 0,018155393 m2

  = 101,3*103 Pa. 
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 = 2*105 Pa 

Alla värden insatta i ekvationen [8] ger provkroppens permeabilitet. 

k = 
( ) ( )[ ]2325

356

10*3,10110*2*018,0

10*3,101*047,0*10*76,1*10*028,0*2

−
 = 8,69873E-18 m2 

Slutlig permeabilitet för varje provkropp beräknades som genomsnitt av de fyra sista värdena. 
Resultat av mätningar presenteras i Tabell 6.1 och 6.2. 

4.4 Upphettning 

För att kunna se eventuella förändringar i betongens permeabilitet genomfördes två olika 
tester. I den ena höjdes temperaturen med 1˚C per minut till 400 ˚C alternativt 600 ˚C, i den 
andra placerades provkroppar direkt i 400 ˚C alternativt 600 ˚C. 

Första uppgiften var att analysera effekten av uppvärmningen av samma betongkvalité vid 
olika uppvärmningshastighet. Under uppvärmningen, mättes även viktförlusten för varje 
provkropp, se Figur 4.3. 

Andra uppgiften var att jämföra egna resultat med tidigare resultat ifrån Emmanuel Margerie 
rapport [15] när det gäller betongprovkropar utan PP-fibrer. 

 

 

 

Figur 4.3 Skiss över utrustningen för upphettning. 

Provkroppars viktförlust orsakades mest av vattenuttorkning.  
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Meningen med båda testen är att se om det kommer att bli några förändringar i provkroppars 
permeabilitet. 

4.5 Undersökningsmetoder 

Permeabilitetstest genomfördes på. fyra stycken provkroppar med samma mängd PP – 
fiberblandning.Provkroppar var 15 cm i diameter och 5 cm i tjockleken. 

För upphettning av provkroppar valdes två sluttemperaturvärden och två olika metoder av 
upphettning, som gav fyra kombinationer som följer nedan:  

1. långsam uppvärmning i rörugnen, 1 ˚C per minut från 20 ˚C tills temperaturen 
nådde 400 ˚C; ca 7 timmar senare placerades provkroppen i ugnen med samma 
temperatur för ytterligare 18 timmar, provkropp E5 se Figur 4.4.  

 

 

Figur 4.4 Provkropp E5 uppvärmd 1°C per minut till 400°C. 
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2. snabb uppvärmning, provkroppen placerades direkt i ugnen med 400 ˚C för 18 
timmar, provkropp E8 se Figur 4.5.  

 

 

Figur 4.5 Provkropp E8 (närmast) uppvärmd direkt i 400 °C. 
 

3. långsam uppvärmning i rörugnen 1 ˚C per minut från 20 ˚C tills temperaturen 
nådde 600 ˚C, ca 10 timmar, sedan placerades den i ugnen med samma temperatur 
för 2 timmar, provkropp E6. 

 

4. snabb uppvärmning direkt i 600 ˚C varm ugn för 4 timmar, provkropp E7. 
 

Efter upphettning svalnade provkropparna sakta i ugnen se Figur 4.5. 

 

Den långsamma uppvärmningen sker på följande sätt: provkroppen hängs i ståltråd kopplad 
till en våg placerad ovanför den runda ugnen, se Figur 4.3. Vågen är kopplad till en dator i 
vilken all viktförändring samlas var femte sekund. Under hela processen kontrollerades 
temperaturen med jämna tidsintervaller.   

Temperaturstegringen per minut och sluttemperaturen programmerades i regleringsboxen. Till 
en början valdes 1˚C per minut i temperaturstegring tills den nådde 400˚C. Efter 7 timmar 
flyttades provkroppen till den 400 ˚C uppvärmda ugnen, där den stannade i 18 timmar i 
konstant temperatur. Sedan stängdes värmen av och provkroppen fick kallna till 
rumstemperatur, det vill säga 20 ˚C. Den långsamma uppvärmningen kommer att benämnas 
som ”ramp” i resultatkapitlet. 

Snabbuppvärmningsprocess sker på följande sätt: provkroppen placeras direkt i ugnen med 
temperaturen 400 ˚C, och är där för 18 timmar, för att sedan kallna till rumstemperatur. 

På liknande sätt hettades upp två andra provkroppar, skillnaden var dock den slutliga 
temperaturen som var 600 ˚C och tiden under vilken provkropparna stannade i ugnen. För den 
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första behövdes det 10 timmar för att nå 600 ˚C med 1 ˚C temperatur ökning per minut och 
sedan 2 timmar i konstant temperatur. Den andra placerades direkt i 600 ˚C för 4 timmar. 

För tre av provkropparna hade permeabiliteten ökat, men man kunde ändå utan större 
svårigheter mäta gasflöde och sedan beräkna den nya permeabiliteten. I provkroppen E7 som 
tidigare placerades direkt i 600 ˚C förvärmd ugn har däremot inträffat stora förändringar, där 
visade det sig näst intill omöjligt att mäta gasflöde som har trängts genom betongen. 

 

När provkroppen placerades direkt i 400 ˚C eller i 600 ˚C där betongen utsätts för snabb 
temperaturhöjning är det likt en verklig brandsituation; som tidigare nämndes i de första 4 
minuterna stiger temperaturen hastigt till över 600 ˚C enligt standard brandkurvan. Alltså är 
snabb uppvärmning mest likt verklighetens scenario. 
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5. PP- fibrer 

Polypropylen - fiber är mikroskopiska fibrer, se Figur 5.1, som smälter vid 160˚C och vid 
450˚C brinner upp och lämnar efter sig ett finmaskigt porsystem i betongen så att vattenångan 
kan borttransportera, se Figur 5.2 [8].  

 

Figur 5.1 PP-fibrer. 
 

 

Figur 5.2 Kanaler efter PP-fibrer i betong. 
 

PP – fibrer är syntetfibrer framställda av polypropen, vilken är den vanligaste termoplasten. 
Plasten är uppbyggd av propen och kallas felaktigt för polypropylen. PP-fibrerna har låg 
densitet, relativt låg smältpunkt, stor kemisk beständighet och kan ge relativt hög 
draghållfasthet [4]. 
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6. Resultat och diskussion 

I Tabell 6.1 och 6.2 visas resultaten från de egna provningarna och för jämförelse används 
resultaten ifrån tidigare försök dokumenterade i Emmanuel Margeries rapport [14]. När man 
jämför resultaten, kan man se att residualpermeabiliteten för alla provkroppar ökade efter 
uppvärmningen. Provkroppen E8 som chockartat värmdes upp till 400 ˚C har ny permeabilitet 
som är upp till 2900 gånger högre än den från början. Även provkroppen E5 som värmdes 
upp med 1 ˚C per minut till 400 ˚C har fått högre permeabilitet, den nya är 1300 gånger högre 
än den från början. Man kan konstatera att uppvärmningssätt har stor betydelse för den 
slutliga permeabiliteten. Förhållande mellan permeabiliteten för E8 och E5 före försöken var 
1,4 och efter försöken 2,8; den nya permeabiliteten efter upphettning var alltså dubbelt så stor 
för provkroppen som hettats upp med termisk chock.  
 

Tabell 6.1 Permeabiliteten före och efter uppvärmningen till 400°C. 
 Permeabilitet 

före 

uppvärmningen 

Uppvärmningssätt Permeabilitet 

efter 

uppvärmningen 

Förändring 

av 

permeabilitet

1,0E-17 snabb 2,9E-14 2900 E8 PP-fibrer 

7,6E-18 ramp 1,0E-14 1300 E5 PP-fibrer 

2E-17 snabb 3,7E-15 185 A4 0-PP [13] 

A5 0-PP [13] 2E-17 ramp 3,5E-15 175 

Förhållande 

E8/E5 

 

1,4 

 

snabb/ramp 

 

2,9 

 

 

Förhållande 

A4/A5 [13] 

 

1,1 

   

snabb/ramp  1,1 

 

Om man jämför resultaten för provkroppar med PP-fibrer med provkroppar utan fiber, så är 
skillnaderna stora. Man kan se att förhållandet mellan förändringen av permeabilitet är över 
15 gånger större för provkroppar med PP-fibrer som värmdes snabbt till 400 ˚C och över 7 
gånger för provkroppar utsätta för ramp. Skillnader i permeabilitetsförändring för prov-
kroppar uppvärmda till 400 ˚C ses i Figur 6.1. Snabb uppvärmning har gett den största 
permeabilitetsförändringen, dock kan man se att permeabilitetsförändring för provkroppar 
med PP-fibrer är större än för provkroppar utan fibrer. 
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Permeabilitetsförändring vid uppvärmning till 400 oC
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Figur 6.1 Permeabilitetsförändring för provkroppar med eller utan PP-fibrer efter 
uppvärmningen till 400 ˚C. 

 

I Tabell 6.2 ser man resultaten från egna försök och tidigare försök [14] för provkroppar 
uppvärmda till 600 ˚C. Här ser man att permeabilitetsökningen är större än vid upphettning 
till 400 ˚C. Provkroppen E7 som snabbt värmdes upp till 600 ˚C hade ny permeabilitet som 
var extremt hög jämfört med permeabiliteten före uppvärmningen. Materialets genom-
trängningsförmåga blev så hög att det har skapat svårigheter i noggrann mätning av gasflöde, 
som används till uträkning av permeabiliteten. Av den anledningen kan man inte lägga stor 
vikt i det numeriska värdet av permeabiliteten efter uppvärmningen, dock kan man med 
säkerheten konstatera att förändringen blev enorm. Även provkroppen E6 som värmdes upp 
med 1 ˚C per minut till 600 ˚C har fått högre permeabilitet, den nya är över 4600 gånger 
högre än den före uppvärmningen. Förhållande mellan permeabiliteten för E7 och E6 före 
försöken var 1,4 och efter försöken 1900, den nya permeabiliteten var alltså extremt mycket 
högre för provkroppen som utsatts för termisk chock. För provkroppar utan PP-fibrer 
fördubblades permeabilitetsskillnaden vid samma experiment. 
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Tabell 6.2 Permeabiliteten före och efter uppvärmningen till 600˚C. 
 

 Permeabilitet 

före 

uppvärmningen 

Uppvärmningssätt Permeabilitet 

efter 

uppvärmningen 

Förändring 

av 

permeabilitet

E7 PP-fiber 1,2E-17 snabb 7,8E-11 6342050 

E6 PP-fiber 8,8E-18 ramp 4,1E-14 4680 

3,2E-17 snabb 8,1E-14 2540 A8 0 PP [13] 

A6 0-PP [13] 3,2E-17 ramp 3,8E-14 1200 

Förhållande 

E7/E6 

 

1,42 

 

snabb/ramp 

 

1 905,9 

 

 

Förhållande 

A8/A6 [13] 

 

1,0 

   

snabb/ramp 2,1  
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Vid jämförelse av resultaten för provkroppar med PP-fibrer och provkroppar utan PP-fibrer 
med 600 ˚C som sluttemperatur, så är skillnaderna ännu större än vid 400 ˚C som slut-
temperatur. Man kan se att förhållandet mellan förändringen av permeabilitet är 2500 gånger 
större för provkroppar uppvärmda snabbt till 600˚C och 4 gånger för provkroppar utsätta för 
ramp, se Figur 6.2. 

Permeabilitetsförändring efter uppvärmning till 600 oC
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Figur 6.2 Permeabilitetsförändring för provkroppar med och utan PP-fibrer efter 
uppvärmningen till 600 ˚C. 

 

Det nya permeabilitetsvärdet kan ge indikation på eventuella förändringar i betongen och man 
kan tänka sig att de förändringarna har samband med tillsättning av PP-fibrer. 

Det är väldigt viktigt att en gång till poängtera, att man inte skall lägga stor vikt vid de 
numeriska värdena av permeabiliteten efter uppvärmning, arbetets resultat kan ses som en 
tendens analys. 
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Figur 6.3 Jämförelse av permeabiliteten före och efter uppvärmningen för provkroppar med 
och utan PP-fibrer; 1kg PP-fibrer i provkroppar E och 0kg PP-fibrer i provkroppar A. 

 
Alla provade provkroppar hade fått högre permeabilitet efter försöken, vilket visas i Figur 6.3, 
där resultanter från egna försök presenteras jämte de tidigare.  
 
Vid uppvärmningen förångas det fria vatten i betongen och drivs ut av ångtrycket. En av 
spjälkningsteorierna bygger på att det vid snabb temperaturhöjning ökar de inre ångtrycken 
vilket leder till spjälkningen. I och med tillsats av PP-fibrer reducerades ångtrycket, minskar 
även spjälkningsrisk och troligtvis sprickbildningen vid de genomförda experimenten. 

Vid ca 200 ˚C har PP-fibrerna smält och i testen utsätts provkroppar för 400 ˚C alternativt 
600 ˚C. Det finns flera teorier för hur PP-fibrer leder till ökad fukttransport i betong under 
brand. 

• det skapas mikro-sprickor kring fibrerna i betongen  

•  polypropylen skapar sprickor nära fibrernas ändar och genom dem absorberas den 
smälta fibrerna av betongmatris 

• de smälta och sedan uppbrända PP-fibrerna lämnar efter sig små kanaler, genom 
vilka ångan kommer ut och ångtrycket försvinner [16]. 

Efter uppvärmningen syntes tydliga sprickor i provkropparna. Provproppar E8 och E7 som 
chockvärmdes till 400 ˚C respektive 600 ˚C hade markant större ytliga sprickor, ses i Figur 
6.4; än E5 och E6. 
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Provkroppar E7 och E8 utsatta för snabbuppvärmning har den största permeabilitets-
förändringen, se Tabell 6.1 och 6.2. 

 

 

Figur 6.4 Provkropp E7 efter uppvärmningen till 600°C med synliga sprickor. 
 

Under den långsamma uppvärmningen, rampen, mättes även provkropparnas viktförlust, 
resultaten ses i Figur 6.5. 
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Figur 6.5 Viktförlust under uppvärmningen med 1 ˚C per minut till 400 ˚C för A4 och E5, 
och till 600 ˚C för A6 och E6. 
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I Figur 6.5 kan man se att provkroppens vikt börjar minska vid temperaturen av 100 ˚C, för att 
senare fortsätta att minska kraftigt till 250-260 ˚C och därefter planas ut och förändras inte 
lika snabbt. Viktförlusten beror till största delen på att fritt och kemiskt bundet vatten drivs ut. 

Viktförändringshastigheten, dvs. derivatan på viktförlusten visad i Figur 6.5 presenteras i 
Figur 6.6. 
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Figur 6.6 Viktförändring som funktion av temperatur. 
 

I Figur 6.6 ser man tydligt hur viktförlusthastigheten förändras med temperaturen, vid 200 ˚C 
förändras vikten snabbast, detta kan förklaras av att vid den temperatur PP-fibrer har smält 
och möjligt gjort borttransport av eventuellt kvarvarande vattenångan i provkroppen. Man ser 
även tydligt att viktförlusthastigheten för provkroppar med PP-fibrer når högre värde än för 
kroppar utan PP-fibrer.  
 

Exempel på hur viktförändringshastigheten beräknades vid 200 ˚C. I kolumn A anges aktuell 
temperatur i ugnen och kolumn B – provkroppens normaliserade vikt (vid start = 1), se Figur 
6.7. 
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Figur 6.7 Uträkning av derivatan vid 200˚C. 
 
 
Derivatan är förändringen av vikten per grad. För att bli av med brus beräknades vikt och 
temperaturförändringen i bredd intervall, dvs. 4 ˚C temperatur stegring. Beräknade värdena i 
Figur 6.7 kolumn D, användes för att beräkna den slutliga derivatan i kolumn E som är 
medelvärdesderivatan, se Figur 6.8. Det är den som används till diagrammet, se Figur 6.6. 
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Figur 6.8 Derivatuträkning vid 200˚C. 
 

Slutligen för att få bättre bild av derivatan ändrades tecknet framför talet, se Figur 6.9.  
 
 

Figur 6.9 Uträkningen av derivatan vid 200˚C. 
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7. Slutsats  

De genomförda försöken har visat att provkroppar med PP-fibrer har fått högre 
residualpermeabilitet efter uppvärmningen än provkroppar utan tillsatta fibrer. Det tyder på 
ändrad porositet och sprickbildning i materialet. Provkroppar med högre permeabilitet 
förlorar vikt snabbare och lättare än de med lägre permeabilitet.  

Följande slutsatser dras: 

om permeabilitet: 

• efter uppvärmningen till 400˚C eller 600˚C ökar permeabiliteten kraftigt hos 
betongen 

• uppvärmningssättet och sluttemperaturen har betydelse för 
permeabilitetsökning, snabb uppvärmning till 600˚C alt 400˚C ger högre 
permeabilitet än långsam uppvärmning till samma sluttemperatur 

• provkroppar med PP-fibrer har högre permeabilitet än provkroppar utan PP-
fibrer efter samma värmebehandling. 

om uttorkning: 

• vid 200˚C smälter PP-fibrer 

• viktminskningshastighet kring smältpunkten är högre för provkroppar med PP-
fibrer än för provkroppar utan fibrer. 

Tillsättning av PP-fibrer minskar eller förhindrar brandspjälkning av betong. 
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