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SJ¡TLVToRKANDE GoLV_ EN TILLJiMPNING AV HöGPRESTERANDE BEToNG

Bakgrund

Byggfukt från betong är sedan Iänge ett av byggbranschens gis-
sel. Dagligen serverar massmedia rapporter om skadefall där
betongen i nånga faI1 får kIä skott för fel som egentligen beror
på för korta uttorkningstider, felaktig dränering etc. I stäIlet
för konstruktioner av betong har man därför som bestälIare ofta
valt att bygga med andra material t ex kryprumsbjälklag i trä,
mellanväggar av gips. I likhet, med bilindustrin har byggnadsin-
dustrin dessutom på sistone sökt minska den interna l-agerhål1-
ningstiden och därmed räntekostnaderna. Uttorkningstiden för
betongen har därvid ofta kommit i "kläm"; golv har lagts för
tidigt rned byggfuktskador som följd. Det har varit rätt uppen-
bart att 60-talets betong ej passat in i 9O-talets byggande.

Den självtorkande betongen har hitintills huvudsakligen använts
som ett konkurrensmedel, där entreprenören genom att minska de

oftast långa uttorkningstiderna för en normal betong, kunnat
erbjuda ett tidigt färdigstäl-lande av byggnaden. Förutsättningen
för att den sjäIvtorkande betongen även skall bli lönsam i nor-
malt byggande är att den räntevinst, etc. som uppstår till- följd
av en kortare byggtid kompenserar den högre betongkostnaden.

Forskning i Lund

Under år 1989-91 genomfördes omfattande laboratoriemätningar av

den högpresterande betongens hydratation, struktur och hållfast-
het vid LTH Byggnadsmaterial, /L/. Försöken genomfördes med

stora betongeJ.ement. Sammantaget visade försöken att man trots
en mycket kraftig självtorkning i betongen erhåller en god hå11-
fasthetsutveckling oberoende om den högpresterande betongen här-
dades i vatt,en eller luft eller om den membranhärdades. Vid en

sjäJ.vtorkande betong kunde man, tack vare dess stora täthet,
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nyttiggöra den kemiska kontraktion som uppstod hos blandnings-
vattnet då det bands kemiskt av cementet. Denna kemiska kontrak-
tion ger en inre självtorkning. Samtidigt är den s k jämvikts-
fuktkurvan mera g'ynnsam hos betong med lågt vbt, i synnerhet om

silikastoft ingår i receptet. Detta var det nya med metoden.

Mekanismer

Högpresterande konstruktionsbetong har en anmärkningsvärd själv-
torkning även under fuktiga yttre förhå1landen. Hydratatj-onen
tycks fortgå trots de mycket torra inre förhållandena. Studier
av cementbruk vid lfH Byggnadsmaterial- visade att ovannämnda

kemiska krympning (vilken skapar självtorkningen) i stort sett
var av samma storleksordning för låga vattencementtal som för
högar s€ figur 1. Figur 1 visar den specifika volymen hos vatten
som bundits kemiskt, dvs krympningen är (1-k) eller ca 25*.
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Figur 1 Hydratvattnets specifika volym som funktion av vct.

Til-lsammans med kunskaper om hydratationsutvecklingen hos betong
med varierande vattencementtal, vt,/Cr s€ fígur 2, kunde en
beräkning göras av den luftfyllda porvolym som uppstod i
betongen till- föIjd av den kemj-ska krympningen, se figur 3.
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Konstruktiva krav

Den i figur 3 visade luftfylJ-da porvolymen uppgick tiII
2

ca L4 I/m' betong oberoende av vattencementtal och oberoende av

om silikastoft ingick i betongen eller ej. Om volymen av farlig
byggfukt (relativ fuktighet, RF>85t) ryms inom ovannämnda luft-
fyllda porvolym, har rnan definitionsmässigt en självtorkande
betong. Som förutsättning gäller då att den luftfyllda porvoÌy-
men ej får fylIas med yttre fukt. Betongen skaI1 såIedes endera
membranhärdas eller vara tät. Det senare är faIlet för en hög-
presterande betong med tiLlräckligt l-ågt, vbt. (Den uppkomna

luftfyllda porvolymen torde även ge betongen ett ökat frostskydd
samt en ökad brandtålighet).

Forskningen vid LTH Byggnadsmaterial visade att uttorkninggraden
hos betongen i huvudsak bestämdes av betongens effektiva vatten-
bindetal, vbteffr sê figur lt. (vbt"rr=wO/(C+2.S) där wO är mängd

blandningsvatten, C cementmängd och S mängd silikastoft). I
figuren 4 visas inverkan av oLika härdningsförhållanden samt ex-
empel på en J-ämp1ig "dimensioneringsgång" för vat av betong med

önskad utLorkningsgrad. Denna har verifierats i samband med 7 st
fältförsök, /L/-/6/. Vid det första fäItförsöket år 1990 provade
vi en sjäIvtorkande betong som visade sig fungera väl även i
fäIt under mycket fuktiga förhållanden, /L/.

Eftersom den högpresterande betongen har en finare porstruktur
än normal betong kommer vattenfronten i kapilIärporerna automa-
tiskt att ligga närmare betongrytan. Detta kan påverka rnöjlighe-
terna att limma t ex plastmattor. Försiktigtvis bör man så1edes

víd val av betongrecept kontrollera att RF i betongen genom

självtorkning blir lägre än 858 inom L års tid. Som konstruktivt
krav bör man vidare beakta att den självtorkande betongen har en

avsevärd självkrympning, /7/. SlutJ,igen skall till-satsmedeln
till den självtorkande betongen väljas med omsorg och doseras i
sådan mängd att farliga emissioner ej uppstår.
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Figur 4 RF på avståndet 50 mm från ytan på en pel-are med dia-
metern 1 m som funktion av effektiva vattenbindetalet.
vbt"rr=urO/(C+2.S) där wO är mängd blandningsvatten, c

cementmängd och S nängd silikastoft.

Fä1tförsök

Ett bjälkIag i det allergikeranpassade flerbostadshuset Söder-
berga Gård, Stockholm, /8/, göts av självtorkande betong. Redan

50 dygn efter gjutning nåddes RF=858 i detta bjälklag medan de

referensbjälk1ag som utfördes av normal betong först drygt 300

dygn efter gjutning nådde samma grad av uttorkning, /9/. I Göte-
borg göts under slutet av L992 ett antal. plattor på mark av
självtorkande betong, /LO/. 6 veckor efter gjutning erhölls en

RF varierande mellan 85 och 90t (härdning utomhus).
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r Motala , /Ll/, göts i januari I L993 | ett tjockt bjäIklag av
sjäIvtorkande betong ti1l ett s k "Tyst hus". Sträng kyla rådde
vid tillfället varför den med betongpump gjutna betongen endast
kunde avjämnas med sloda. Betongen täcktes sedan med plastfol-ie
och vintermatta. Fuktmätning pågår vj-d detta f örsök. Mätnj-ng på

uthuggna prover visade RF=93t redan 20 dygn efter gjutning även

vid vattenhärdade förhåtlanden. I Uppsala göts under vintern
1,992-1993 samtliga bjälklag av självtorkande betong, i ett fler-
familjshus /t2/. Vid detta projekt var väderleksförhållandena
inledningsvis gynnsamma varför bjätklagen då direktslipades med

gott resultat. Efter stonbyggnad men före insättning av fasader
noterade man 30 dygn efter gjutning en uttorkningsgrad hos

betongen varierande melLan 88 och 92+. I intilliggande referens-
betong erhöIls samtidigt en uttorkningsgrad varierande mellan 94

och g7Z. ( I Uppsala kunde man dessutom ti1l följd av tidig håIl-
fasthetsutveckling minska stornbyggnadstiden med drygt 20* jäm-

fört ned den tid som skulle erfordrats om en normal betong hade

använts ) .

vi har f ö nyligen fått Iämna ifrån oss "svenska Rekordet" när
det gäller självtorkande betong som gjutits i fält. Betongen

till ett bjäIklag i en musikstudio i Stockholm erhöll nämJ-igen

RF=908 redan 9 dygn efter gjutning,/tt/' (vct=0.32, slite std
cement, pumpad betong) .

ökat kundvärde

Ett antal- betongleverantörer bygger f n upp sin egen och bran-
schens "know-horrl" om självtorkande betong genom intern och ex-
tern kursverksamhet. Vidare genomförs genom deras försorg ar-
betsplatsinformationer beträffande gjutegenskaper, efterbehand-
ling, etc.. Genom att skaffa egen kompetens att mäta fukt kan

vidare betongleverantörerna Iämna en funktiongaranti i fukthän-
seende. En i leveransvillkoren stipulerad uttorkningsgrad hos

betongen nås, oberoende av väder och vindr €D viss tid efter det
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att värmen satts på i byggnaden. Denna funktionsanpassade kvali-
tet hos betongen har länge efterfrågats av beställare och ent-
reprenörer. Betongen har med sina självtorkande egenskaper er-
hållit ett, ökat kundvärde.
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