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UTVÌIRDERING AV PROVI,IINGSMETOD FöR VATTENUTSATT SJÄLVTORKANDE

BETONG, PSB 04-91.

Int,roduktion
Förslag har lämnats på enkel provningsrnetod för att faststäI-
Ia självuttorkning hos vattenutsatt betong, se bilaga l-. Metoden
har utvärderats genom 1-7 st prov på betong med vattencementtal,
vct, mellan O.24 och O.32. Vid dessa prov har betongen varit
täckt av vatten i 90-L30 dygn varefter metoden tillänpats. Ut-
värderingen visar att självtorkningen hos betong under vattenex-
ponering mycket väI föIjer de förhållanden som gäIler för rnernb-

ranisolerad betong, se även bilaga 2, "Högpresterande betong-
råd och rön vid gjutning av plattatt.

Betongrecept (kg/m3l
Som ballast användes Hardeberga kvartsit. Vidare användes Ås-
torps grus samt Degerhamn anläggningscement, Injekteringscement
och/el1er Slite standardcement. Slutligen valdes Micropoz som

silikatillsats och nelanin V33 som superplasticerare. Exempel
på betongrecept finns i bil 3. Detaljreceptet framgår av tabell:

Ito/ (c+2s ) I o. zo I o. za lo.zs I o. zg I o.2z lo.zz I o. zs 
I

lantat prov l:st I ast l:st I zst I zst I zst I zst I

Kvartsit 8-L2
Grus 0- I
Anläggningscement, C
fnjekteringscement, c
Slitecement, C
Silika, S
Superplasticerare

l_3 l_0
550
480

L260
6l_0
450

45
26

L260
610
350
100

L260
s50
300
t_50

23
L4

L260
550

450
45
25

l_2 00
610

450
45
25

L260
6t-0

450
23
14

4B
42

23
L4

lrotat vattenmängd, t/ lrrslnølu+l L44 L44 I r++ | :.¿+l0

Vattenexponering ( dygn )
TorktidrRF:60?, 18' (,t )

130
T4

130
L4

l-05
L4

r_05
L4

90
L4

90
L4

l_05
L4

Resultat

It o/ (c+2I ) lo.zo lo.zs lo.zs I o.zsl o.2?lo.zz lo.zsl
lnetativ fukrisher (?) I ze I 82 82 8l- 79 80 77',
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Nocrgrannhet
Normalt bedömes de använda rnätarna för relativ fuktiqhet, typ
Vaisala, gê en noggrannhet pâ +/- 22. vbt"rr: wo/ (c+2S) kan

bedönas ha en noggrannhet av +/- 0.0L.

ni <krrc,q,i nn â\r rêqrrl taf

Samtliga värden på relativ fuktighet, RF, utorn ett ligger inom

felrnarginalen järnfört med kurvan för självuttorkning, Sê figur
1-. Figur l- visar relativ tuktighet, RF, som funktion av vbt"rr=
wo/ (c+25) rned inlagda resultat. A: Anläggningscement, D:dygn,
f: Injekteringscement samt S= Sl-itecement. RF- värdet för en

blandning med vbt"rr:O.28 ligger dock 5å över kurvan för sjä1v
uttorkning, vilket förklaras av den något längre exponeringsti-
den, L30 dygn. Sammantaget ligger RF- värdena för betonger med

anläggning'scement, 3å över kurvan för självuttorkning, medan

medelvärdet av RF för betonger av Slitecement ligger på kurvan.

RF (%l
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Figur L visar relativ fuktighet, RF, sorn funktion av wO/ (C+2S).

A: Anläggnings-, f: Injekterings- samt S= Slitecement. D:dygn,

Slutsatser
Utvärderingen visar dels att den föreslagna provningsmetoden för
vattenutsatt sjäIvtorkande betong är relevant, dels att högpres-
terande betong torkar även i vatten. L4 dygns luftförvaring är
tillfyllest för att erhålla RFÈ8O8 efter l-00 dygn i vatten.
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Bììaga 1

L99L-O8-24

Bertil Persson

PRoVNINGSMEToD FoR VÀTTENUTSATT SJÃLWoRKANDE BEToNG, pSB 04-91.

Metoden baseras på forskningsresultat från avd för Byggnadsmate-
rial, LTH, Lund, som visat att sjãlvtorkningen hos 0.6 kg betong
gjuten i gl-askolv fö1jer sjäIvtorkningen hos en 0.1m membranhär-
dad betongskiva om 80 kg, se TVBM-1009, BML, LTH, Lund.

t_ Med kännedom om betongålder (dygn), önskad rerativ fuktig-
het, RF (?) vid närnnda betongårder, kan ett vattencementtar,
vcteff, vä1jas se bif "Råd och rön vid gjutning av plattorr.
Betongen optimeras så att en god gjutbarhet erhårles.
10 kg betong tillverkas av den faststärrda recepturen.
Brandningstiden värjes så att tixotrop konsistens erhårles.
10 st glaskorvar, 250 ml, igjutes ned 0.6 kg betong vardera.
vibrering utföres i 2 ¡ninuter varefter gumnipropp isättes.
5 timmar efter gjutning stälres graskorvarna ned. gummipropp
i 30' vattenbad vilket får svarna tirr ca 20" av sig självt.
l-6 tirn efter gjutning fylres glaskorvarna med vatten.
Med l- veckas tidsnetlanrum tömmes sedan L korv/vecka på vat-
ten. Kolvarna får torka under 2 veckor (RF=60å, 1g.).
RF provas under 5 dygn, sê figrur nedan.
RF-givare kalibreras.
RF(t) avsättes som funktion av tiden (dygn). on RF brivit
mer än 2z lägre än åsyftat ökas vcteff och ny provbrandning
utföres. vid för högt erhålret RF, förfares vice versa.

)
3.
4.
F

6.
7.

I
9

10.
l_t_.

L2.

Figur visar glaskolv med.

betong och RF-givare.
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Bìlaga 2

199 1-O8-2 5

Bertil Persson

HOGPRESTERÀNDE BETONG- NJ,O OCg RoN VID GIUTNING ÀV BEToNGPI"ATToR

1. Konstruktion
a) vid BML:s platta på rnark försök (4x6m), användes ca 40å av

spríckarmeringen enligt BBK, varvid det antogs att fct:
O.05.fcc+1 (MPa). Därvid erhöI1s inga som helst sprickor.
Vct våljes enligt fötjande dimensionerincrsgáng:b)

d)

e)

f)
s)

ZBD

A. Bestäm betongåIder.
B. Bestäur RF(å).
C. Öka valt RFÈ3å vid Slitecernent.
D. Bestä¡n exponeringstyp.
E. Avläs vcterf
Figruren vísar relativa fuktighe-
ten, RF(8), som funktion av vct"r,
50 rnm från ytan på en pelare med

diametern l-m. Ànläggningscement.
Vcteff= V/ (C+25) | V vattenhalt, C

cementhalt och S silikahalt i
betongen.
=:: = i vatten, 

-: 
innesluten,

---:iluftrD :dygn.

10 0

90

200 t.2s

l0 l.()

900

650 D

g 0,60 t - 2S
RF

2. Recer¡tur
a) Melaminfor¡naldehydhartsen kontrolleras n h t ev. emissioner.
b) Partikelsprång är önskvärt hos ballasten.
c) Det krävs ett flertal förblandningar för att erhål-la en från

gjutbarhets- och uttorkningssynpunkt optirnar betong.
Ha en rfreservrt i vct (ca o.o1) så att det vid behov kan ske
en efterdosering av melamin på platsen.
Víd varm väderlek kan det krävas retarder.
vid karr väderrek kan det kråvas varmt vatten vid brandnì-ng.
Ànvänd eventuerlt tufttirrsats för att öka pumpbarheten.
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3. Tillverkninct
a) Det krävs minutiös fuktkontroll för att erhåIla avsett vct.
b) Fuktprov tas så sent som rnöjligt ur silon ovanför vågen.
c) Såväl sand- och stenfukt som vatten i tillsatsmedel beaktas.
d) Blandning utföres i ca 60 s med torrt materiar och vatten.
e) SuperpJ-asticerare inblandas tills ilflytrr erhåIÌes.
f) Transportera till gjutplatsen med roterbil.
g) vid t,irÌverkning i furt skara erhårres arrtid bättre kon-

sistens än i laboratorium (motsvarar ca O.01 i vct).

4. Giutnincr
a) Låt alr personar rrkänna på,' den färdigoptimerad.e betongêD,

minst 3 dagar före gjutning.
b) Ta sättnått direkt när roterbilen anränder tirr pratsen.
c) om så krävs m h t puurpbarhet, efterdosera melamin.
d) Branda in efterdoserad meramin under ninst L5 minuter.
e) Cementt vatten (vid purnpstart), får ej gjutas in.
f ) Betongen nivelleras med stawvibrator (t ex o 50 rnrn) .
g) Avjänning sker ned laser och vibrerande sloda.
h) Ha en mindre vibrobalk samt grättningmaskin i reserv.

5. Efterbehandling
a) Efterbehandra som vid gjutning av högvärdig betong; táck över

så snart son möjrigt ned diffusionstät presenning.
b) Täta ninutiöst även i kanter och skarvar.
c) vÍd 1åg nattemperatur täckes även ned isolermatta.
d) Låt, presenning plus ev. isolering ligga kvar åtninstone ti1ls

platt,an svalnat (ca 2 dagar), gärna längre tid.

6. Referenser
1,990. Fagerrund och persson. Högpresterande betong utan

byggfukt. Cementa nr 3.
l-990. B Persson. Höghårrfast betong- självuttorkning och

hållfasthet. Bygg- och teknik nr 7.
L99l-. B Persson. Högpresterand.e betong ger fuktsäker pratta

på nark. Betong' nr 1.
L99L. B Persson. En fuktfri platta på nark. cementa nr l-.
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B'i I aga 3

Bertil Persson 1991--11--14

NoTAT BETRÀFFANDE PRoPoRTIoNERING AV HÖGPRESTERÀNDE BETONG

Vid proportinering av högpresterande betong ökar man i a1lmänhet

antalet variabler från 3 t,í11 5 järnfört rned vanlig betong, i och

med att silikastoft samt superplasticerare tillkontmer. Den helt
styrande parametern är, som vid vanlig betong, god qjutbarhet:
* Konsistensmått på högst 8 s Vebe vid elementtillverkning
* Sättmått 50-150 mm vid anläggningskonstruktioner
* Sättrnått L5o-250 mm vid bjäIklags- och plattgjutningar.

Principiella krav
* Bra ballast
* Partikelsprång
* Anläggningscement
* Silikastoft
* Superplasticerare
För att erhåLla värden på över l-OO MPa i tryckhållfasthet bör
dessutom i allmänhet kvoten mellan mängd vatten, wo, vid bland-
ning och summan av mängd cement, C samt dubbla mängden silika-
stoft, S, vara mindre än ca 0.30 dvs wO@

Recept från fältförsök (kg/n3

lwo/ (e+z.si I I o.zo lo.zs I o.zs I o.ze I o.zo lo.zz I o.zs I o. sz I

Sten, delv kross
Sten, delv kross
Kvartsit
Grus
Grus
Anläggningcement
Slitecement, SH
Silikastoft
Melamin, 33eo
Naftalen, 422
ff Flyt 90tt, 352

28

L2-L6
8-l_6
I - t_t_

0-8
0-4

l_310

550
480

48

1,260

6L0
450

45

L7

950

900

450

L2LO

670
430

43

t_1

t_050

800

480

50

20

l-000

850

450

50

l-6

900

950

450

36
t_8

L260

550

450
45
t-8

66
9
9

l*o I I r-16 | L2rl L44l L2el 150 | 150 | 150 | 170 I

ltr,r" dvqn (Mpa) l I r-3e l L24l 12o l r-161 1r-51 r-os I eo l s5l
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