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FUIOM¡ITNING VID FYRA FÄLTFöRSöK MED SNABBTORKANDE BETONG

AIlnänt

Snabbtorkande (självtorkande) betong har, från att varit en

ren försöksprodukt, på senaste året vunnit insteg i bygg-
branschen som en metod att nå en snabb och säker uttorkning
av byggfukt. Rubricerade försök har finansierats av SfAB

(Finspång), Stråbruken (nätning i Billeberga och Svalöv),
Svensk Leca (IättkLinker i Hardeberga) samt Sydsten (Harde-
berga). Eftersom försöken utgjorde en del av ordinarie pro-
duktíon gavs endast tid till fuktmätning vid ett tillfälle
per objekt.

Samrnanf attnincr

Resultaten av försöken påvisar en anmärkningsvärd självut-
torkning hos betong med lågt vct=0.40 och Loeo innehåI1 av

silikastoft räknat på cementinnehållet (Slite Std). I all-
nänhet kan golvbeläggning utföras 1¿l dagar efter det att
uppvärmning satts in i byggnaden. Man har då nått en relativ
fuktighet av RF=88å. Dock bör man kontrollera att vct väIjes
så lågt att RF vid sjäIvuttorkande förhåIlanden fortsätter
att sjunka ti]l under RF:83å. Isotermen har nämligen ett
helt annat utseende för betong med lågt vct jänfört med nor-
mal betong, vilket gör betongen med ]ågt vct mera fuktkäns-
Líg, se även L-O Nilsson (l-984). Denna gräns torde, med

Iedning av här presenterade resultat och enligt B Persson
(l-99L), gå vid vct=Q.40 vÍd 8% silikastoft räknat på cement-

innehåltet (S1ite std). Vidare bör en platta på mark skyddas

rnot marken med ett effektivt kapillärbrytande skikt. EIjest
kan (entigt B Persson, ]-ggL) även en sjäIvtorkande betong:, i
kontakt med vatten, på lång sikt erhåIla 7-82 högre RF jän-
fört med en membranhärdad betong.
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Recept m m på provade betongrer

I tabeLl L ges översiktliga recept på provade betonger.
Melamin ges som torrvikt. Vbt"rr:w,/ (C+25) där wO är totalt
vatteninnehålÌ, C cementinnehåIl och S silikastoft.

TabeII l-
2översiktliga recept (kg/m' ) rn rn på provade

betonger

loui ert I rruseÄne lHanonnnnea I nrr,r,rnnnca I svaröv x)

I tvp lsnabb lner lsnabb Iner lsnabbtork. l-snabbtork. I

Anläggn. cem
S1ite Std
Silikastoft
Melarnín V33

440

36
5.1

280 430
43

4.3

296 450
22

4.3

440
24

4.3

Vct
vbteff

0.33
o.29

o. 65 0.40
0.33

0.65 0.39
0.35

0.41
0.36

Tryckhå1I-
fasthet
(MPa)

85 30 96 36 67 63

x) platta på plåt

Gj utförhållanden

Betongen pumpades ut vid samtliga försök och avjämnades en-
dera med stav och vibrobalk (Finspång och Hardeberga) eller
med stav och sloda (Billebergra och Svalöv). Slutavjärnning
utfördes med glättningsmaskin. vid Finspångsförsöket rådde
torr väderlek vid gjutningen medan det regnade i samband med

gjutningen vid övriga försök. f Billeberga fanns upp tiII
10 mm regnvatten på betongytan efter gjutning.

Måtmetod

vid rinspångsförsöket uttogs betongbitar vid 30 dygns ål-der
på olika rnätdjup. Måtning av fukt i (de i slutna provrör
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förvarade) betongbitarna utfördes sedan under I dygn vid
Byggnadsrnaterials laboratorium, LTH, med Vaisala RF-givare.
Givarna kalibrerades före och efter mätning. Vid övriga för-
sök ingöts ett mätrör entigt, sektion. Mätningen utfördes en
vecka efter ingjutning under minst 8 timmar med Protimeter
daggpunktsgivare. ilven daggpunktsgivaren kalibrerades.

cummikork

A

A

¡

A
À

ô

¡ô

pÁ

Elrör

oxi EP 91

Packad nineralull

Termoelement

,

À
b

Sektion

Resultat

I tabelt 2 ges en sanmanfattning av objekt- och mätdata från
från försöken.

Tabell 2 Sammanfattning av objekt- och mätdata

I oui ert I nruseÅNe lHanonannca I arr,r,nnnnea I sver,ov I

I tvp I snabblnet I snabblnet lsnabbtork. I snabbtork. I

Isolering
Plattj ock-
Iek
Nederbörd
Mätdjup

1ättklinker
l-00 mm

7mm
50-1-00 nm

1ättkli-nker
L50 mm

zo rnm 1)

6O-l-OO mm

mineralull
70 mm

varmgrund
80-200 mm

77
50

nm
Ítm

¡nm
ntm

78
50

Ålder:
Taktäckning
Värme på
RF-mätning

25d r_8 d

30d 30d

70d

100 d

70d

l_00 d

ygn
ygn

d
d

30
40
48 dygn

dygn
dygn
dygn

20
40
52

RF (?) 85-89 92-95 85-92 94-97
33-3? 2) 88-9l_

d

1)

2')

dygn
samt vattenspolningar på vardagar
fukt på ytan

3



Ekonomi

I tabell 3 ges merkostnader för nateríal vid projekten jän-
fört med referensplattor eller normal betong.

Tabell 3 Merkostnader för betong (kronor/m 3
)

lonjekt lrrnspÄ,¡¡e luanonnnnea I arr,r,nennca lsvarøv I

Anläggn. cem
Slite Std
Sílikastoft
Melamin V33

L52: -

72: -
69:. -

792-
86: -
58: -

LOO: -
442-
6l-: -

942-
48: -
6L: -

lsurnma lzszz- lzztz- lzos:- lzor:- |

Ytkostnad
(kronor/m

29:. - 34: - 1,6:- 28z-
2

För en korrekt total-bild av ekonomin krävs även kännedom om
tillkonmande arbetskostnader, eftersom snabbtorkande betong
är mera svårgjuten jänfört med normal betong. Man bör även
försöka att värdera kostnader för torkning inklusive even-
tuella räntekostnader samt riskkostnader (byqqfuktskador)
då normal betong användes.

Referenser

L984. L-o Nilsson Desorption isotherms for silica-
fume/cement mortars. Opubliserad

L990. Fagerlund Högpresterande betong utan byggfukt.
och Persson Cementa 3

l-991-. B Persson

L991-. B Persson

1992. B Persson

1,992. B Persson

Högpresterande betongs hydratation,
struktur och håIlfasthet. TVBM-L009. Av-
delning Byggnadsmaterial. Lunds Tekniska
Högskola. Lund

Fuktmätning i betong vid stA¡:s FoU-pro-
jekt i Finspång. U91-.05. Avdelníng Bygg-
nadsmaterial. Lunds Tekniska Högskola.
Lund

Högpresterande betong på lättklinker-
fyl-lning. U92. 0l-. Avdelning Byggnadsmate-
rial. Lunds Tekniska Högsko1a. Lund

Uttorkningsgrad i snabbtorkande betong i
Bilteberga och Svalöv. V92.02. Àvdelning
Byggnadsmaterial. Lunds Tekniska Hög-
skola. Lund

4


