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FUKTM¡iTNING I HöGPRESTERÀNDE BETONG

Det är fråimst tvenne faktorer som måste beaktas då fukt mätes
i högpresterande betong:

1) Högpresterande betong har en mycket liten porositet varför
det tar avsevärt_mycket längre tid för att uppnå järnvikt
mel-lan fuktinnehållet i porluften och fuktinnehåIlet vid
givaren. ErfarenhetsmässigE kqävs I timmars mätning med
Protimeter daggpunktsgivare sámt 22 timmars mättid rned
Vaisala sensor.

2) Vid nätning av fukt i högpresterande betong är det i all-
mänhet torrt inut,i betongen medan ytan (specietlt, vid
utonhusförhållanden) kan vara fukt¡nättad t,ill någon cm:s
djup. Det är således av avgörande betydelse för mät,resul-
tatet att fuktmätningen verkligen sker på det titltänkta
mätdjupet.

För att möta det andra kravet finns två bra metoder:

a) vid rnätning å uttagna provbitar nås en rad fördelar såsom
direkt kornpensation för isotermens temperaturberoende, ar-
betsplatsbesök erfordras endast 1 gång per mättillfälle,
dyrbar mätutrustning kan förvaras på säkert sätt, sjäIva
mätningen kan utföras under temperaturstabila förhåtlan-
den. som nackdel anföres oftast det tunga bilningsarbetet
som krävs i samband med uttagningen av provbitar. Rätt val
av maskj-nutrustning underlättar dock, se bilaga 1.

B) För att vid fältmätningar undvika fukttransport i borrhå-
let måste ett plaströr gjutas in med t ex eþoxir s€
bilaga 2. Tätning med kitt runt mätröret endast i betong-
ytan är ej t,illfyllest eftersom fukt då kan ledas ned i
mäthåIet vj-a betongen närmast under kittet. Flänstätande
mätrör är ej heller användbara eftersom fukt från ytan då
Iätt kan ta sig runt flänsarna och påverka uttorknings-
graden hos betongen längre ned i borrhålet.
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UTTAGNING AV PROVBTTAR UR BETONG FöR LABORATORIEMiiTNTNG

,--->
1 a. Borra tilI provtagningsdjuPet

PROVTAG- med minst 18 mm:s håldiameter

NINGSDJUP u. Damrnsug borrhålet

Bila mellan borrhåIen (t ex med

huggmej se1 )

B¡LAD YTA

Hugg loss betongen ned till
L
I

IPROVTA6- provtagningsdjupet (t ex med

NINCSDJUP husemejsel)

a. Mät provtagningsdjupet

b. Dammsug håIets botten

Bila loss betongbitar på prov-

tagningsdjupet

a. Lägg omedel-bart lossbilade

betongbitar med mínst 5 mm: s

storl-ek i glasrör

b. Förs1ut glasröret med propp
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