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Förord
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och tips.
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Sammanfattning

Det här examensarbetet har utförts åt Vägverket Region Norr i Luleå. Huvudsyftet med
examensarbetet var att kontrollera vilka formtryck som uppstår under gjutning av en
plattrambro i vibreringsfri betong. Examensarbetet innehåller dock även en kortare
uppföljning av brobygget, från framtagningen av betongreceptet till färdig bro. Den
vibreringsfria betongens krympning har även undersökts i laboratorium vid Luleå tekniska
universitet.

Vibreringsfri betong är en betong som skall fylla ut formen och omsluta armeringen utan att
något kompakteringsarbete skall behöva tillföras. Detta kräver en betong som är mycket
flytbenägen men med bibehållen stabilitet, d v s den får inte separera. Betongens flytbarhet
uppnås genom tillsats av ett flytmedel, och dess stabilitet bibehålls genom att öka mängden
pasta. Ökningen av pastamängden kan åstadkommas på några sätt. Vanligast är dock att
tillsätta filler till betongen. Filler är ett mycket finkornigt material, t ex finmald kalksten.

Den vibreringsfria betongen började utvecklas i Japan under mitten av 80 – talet. Anledningen
till att denna betong började utvecklas var att kvaliteten skulle höjas och risken för gjutfel
minskas vid gjutning av hårt armerade konstruktioner som är vanligt i Japan till följd av den
höga seismiska aktiviteten i området. I Sverige har utvecklingen kommit i gång för några år
sedan och 1998 göts Sveriges första bro i vibreringsfri betong. De vinster man ser är av
arbetsmiljömässig, ekonomisk- och produktionsteknisk karaktär. Vibrering av betong är ett
mycket tungt arbetsmoment som medför diverse förslitningsskador på bland annat rygg,
nacke och axlar hos betongarbetarna. Andra vanliga arbetsskador är s k vita fingrar och
hörselskador. Vita fingrar uppkommer då händerna utsätts för vibrationer från vibrostavarna.
Ekonomiska vinster finns att hämta i bl a kortare gjuttider då betongen inte behöver vibreras.
En högre kvalitet till följd av mindre gjutsår och bättre beständighet är också en faktor som
bidrar till bättre totalekonomi. Den vibreringsfria betongen är även bättre ur miljösynpunkt
genom t ex mindre utsläpp av växthusgaser, mindre energiåtgång och en minskad
resursförbrukning.

Ett argument mot vibreringsfri betong har varit att den skulle ge upphov till mycket höga
formtryck som i sin tur skulle medföra att formarna måste dimensioneras mycket kraftigare än
för traditionell betong. Detta skulle medföra ekonomiska fördyringar främst genom längre
formbyggnadstider, men även genom större materialåtgång som inte bara skulle påverka
ekonomin negativt utan även miljön.

Själva gjutningen av bron förlöpte relativt problemfritt trots att betongfabriken hade en låg
leveranskapacitet, vilket medförde att betongen var tvungen att vibreras i samband med att ny
betong pumpades ut i formen. Vissa problem uppstod även vid gjutningen av valvet då
betongen ville rinna iväg över stora ytor samtidigt som det var svårt att skapa överytans
bombering och lutningen på kantbalkarnas överytor. Vissa mindre gjutsår uppstod även på
kantbalkar och vingmurar, troligen som en följd av att betongens konsistens gjordes något
styvare inför gjutningen av farbaneplattan för att underlätta gjutningen av de lutande ytorna.
Efter avformning visade det sig att en del sprickor bildats i farbaneplattans överyta. Troligtvis
var detta krymp- och torksprickor. Kärnor borrades ut genom de grövsta sprickorna för att
kontrollera hur djupt dessa gick. Det skulle visa sig att de gick ända ner till
överkantsarmeringen, vilket innebär att denna skulle kunna börja att korrodera om det av en
eller annan anledning skulle komma ner fukt eller vatten i sprickorna. Dessa sprickor sågades
därför upp och injekterades innan plattan isolerades och belades.
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Uppmätningen av formtrycken skedde genom att mäta kraften i respektive formstag och sedan
räkna om dessa till formtryck genom att dividera med den area på formen som respektive stag
antas ta upp lasten från. Dessa areor utgörs av c/c – avståndet mellan formstagen i horisontal-
och vertikalled.

Mätningar som genomförts här visade på ett formtryck som låg ca 10 % under formtrycket för
traditionell betong, enligt [9]. Mätningar i södra Sverige har visat på ett formtryck som är
ungefär 50 % av de formtryck som här uppmättes. Detta kan delvis förklaras av att
betongfabriken hade en mycket låg leveranskapacitet, endast ca 10 – 20 m3/h, som medförde
att betongen var tvungen att vibreras systematiskt. Betongen tar normalt inte vibrering
speciellt bra, men detta var troligen en bidragande orsak då det vibrerades i ganska stor
omfattning. En annan orsak till det höga formtrycket kan vara att betongfabriken gjorde en
miss vid betongtillverkningen som medförde att vattencementtalet, vct, hamnade på ca 0,45
istället för avsedda 0,40. Betongen hade dock, trots det höga vct, en bra konsistens vid
provning av flytsättmått och T50. Den överdosering av vatten som inträffade vid
betongtillverkningen, vilket var orsaken till det höga vct, kan dock ha påverkat betongens
tixotropa beteende. Den vibreringsfria betongens tixotropa beteende tros vara den faktor som
gjort att betongen vid ett flertal tillfällen uppvisat låga formtryck.

Cylindrar utborrade ur bron visade att betongen är godkänd avseende dess tryckhållfasthet
[18] och dess frostbeständighet [14] trots det höga vct. Betongens beständighet är dock inte
utredd, vilket kan komma att medföra en förkortad livslängd för bron.

Krympprovning av betongen visade att den kan ligga betydligt högre än för traditionell
betong. Värdena på betongens krympning som här har uppmätts är ca 40 % högre än för
traditionell betong. Det skall dock poängteras att det inte är möjligt att säga att en viss betong,
vibreringsfri eller traditionell, har en viss krympning eftersom den är beroende av ett flertal
faktorer. Krympningen beror av pastamängd, ballasttyp, vatteninnehåll, blandningsordning,
blandningstid, blandartyp o s v.

En av erfarenheterna från denna gjutning är att den vibreringsfria betongen fungerar bäst till
vertikala konstruktioner som t ex pelare. Gjutning av dylika konstruktionsdelar med
traditionell betong kan vara extra tungt då vibrostavarna skall lyftas ofta och högt. Lutande
ytor kan vara svåra att skapa med vibreringsfri betong då denna vill rinna mot formens lägsta
punkt.

Eftersom det inte är några problem att blanda vibreringsfri betong och traditionell betong
skulle det vara möjligt att gjuta de vertikala konstruktionsdelarna med vibreringsfri betong
och övriga delar med traditionell betong. På detta sätt kan både den vibreringsfria och den
traditionella betongens fördelar tillvaratas.
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Abstract

This project was commissioned by the Swedish National Road Administration in Luleå. The
main purpose of the project was to measure the formwork pressure that occurs during casting
of a bridge made of Self – Compacting Concrete, SCC. The project also contains a short
follow – up of the whole bridge construction from mix design to the complete bridge. The
shrinkage of the SCC has also been examined at the laboratory at the Luleå University of
Technology.

SCC is a concrete that fills up the mould and surrounds the reinforcement without any kind of
compacting after placing. To achieve this, the concrete has to have very high flowability and a
high stability at the same time, i.e. the concrete is not allowed to segregate. The high
flowability of the concrete is reached by adding advanced chemical additives and the stability
by increasing the amount of paste. Increase of the amount of paste can by made in some
different ways. Usually by addition of filler. Filler is a very fine grained material, for example
fine grained limestone.

The development of the SCC started in Japan in the middle of the 1980s. The reason why the
development of the SCC started was to improve the casting quality of heavily reinforced
constructions that is common in Japan as a consequence of the high seismic activity in the
area. A couple of years ago the development started in Sweden and 1998 the first bridge made
of SCC was casted. The advantages of the SCC are an improvement of the working
environment, reduced costs and a more effective production. The vibration procedure is a very
heavy working operation which cause miscellaneous wear damages on the back, neck and
shoulders of the concrete workers. White fingers and impaired hearing are also common
injuries related with concreting. White fingers is a result of the vibrations from the rod
vibrators. Shorter casting times, when the concrete does not have to be compacted, will
generate economic winnings. A higher quality, as a consequence of fewer defects on casting
than before and an increased resistance, will contribute to a better total economy. As a result
of reduced discharge of greenhouse gases as well as reduced energy and resource
consumption the SCC is more environmental friendly.

An argument against SCC has been that it would cause very high formwork pressure, which
would result in moulds that are dimensioned for much higher loads then for conventional
concrete. Further, this would cause a rise of the mould costs as a result of larger dimensions
and longer mounting time. The rise in material consumption will also have a negative
environmental influence.

The casting of the bridge passed off almost without problems, although the concrete factory
had a low production capacity, which made it necessary to use some compacting work during
placing. Some problems also arised during the casting of the arch since the concrete wanted to
spread over a large area as well as it was hard to create the camber and the inclination of the
upper side of the apron. Some small defects in casting appeared on the aprons and the
wingwells. These defects were probably the result of the fact that the consistency of the
concrete was made a little bit more stiff to facilitate the casting of the roadway slab and the
other surfaces with inclination. After the form removal, some cracks appeared in the surface
of the roadway slab, these cracks were probably drying shrinkage cracks. Cores where drilled
out through the largest cracks to find out how deep they where. The cracks went all the way
down to the top reinforcement, which could cause corrosion if water, in one way or another,
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would find its way down to the reinforcement. Therefore, these cracks where sawed up and
injected before the slab was isolated and surfaced.

The measuring of the formwork pressure was made by measuring the force in the form
clamps, and then calculate the formwork pressure by dividing the force by the area that each
form clamp is supposed to take up the load from. These areas are composed of the
c/c – distance between the form clamps in the horizontal and vertical direction.

The result from these measurements is that the formwork is about 10 % lower than for
conventional concrete, according to [9]. Measurements performed in southern Sweden
indicated a formwork which is about 50 % of the formwork measured here. One explanation
for this result is that the concrete factory had a low production capacity, only 10 – 20 m3/h
which made it necessary to vibrate the concrete systematically. The concrete does not
normally respond well to the compaction, but probably this was a contributing factor as the
vibrating work was of considerable proportions. Another explanation to the high formwork
pressure might be that the concrete factory made a mistake during the concrete manufacturing
process which caused a water – cement ratio, w/C, on about 0,45 instead of 0,40. Although
the concrete had a high w/C, the consistency was good measured by slump flows and T50.
The overdosing of the amount of water, which was the cause of the high vct, may have
influenced the thixotropic behaviour of the concrete. The thixotropic behaviour of the SCC is
probably the reason to why this concrete a number of times has shown a low formwork
pressure.

Cylinders drilled out from the bridge showed that the strength [18] and the frost resistance
[14] of the concrete were approved in spite of the high w/C. The durability of the concrete is
not investigated and may cause a shorter lifespan of the bridge.

The shrinkage measurement of the concrete indicated much higher values than conventional
concrete. The shrinkage of the concrete which was measured here is about 40 % higher than
for conventional concrete. It should be emphasized that it is not possible to say that a specific
concrete, SCC or conventional, has a specific shrinkage since it depends on a number of
factors. The shrinkage depends on the amount of paste, type of aggregates, amount of water,
mixing sequence, mixing time, type of mixer and so on.

One of the experiences from this casting is that the SCC is best fitted for vertical
constructions like columns. Moulding of similiar construction parts with conventional
concrete can be extra heavy as the rod vibrators have to be lifted often and high. Surfaces with
inclination can be hard to perform with SCC since it strives to flow towards the lowest point
of the mould.

There is no problem using both SCC and conventional concrete in a construction which
makes it possible to cast vertical parts of a construction with SCC and other parts with
conventional concrete. In that way, the advantages of the SCC as well as the conventional
concrete can be utilized.



Innehållsförteckning

FÖRORD i
SAMMANFATTNING ii
ABSTRACT iv

FÖRORD .............................................................................................................................................................. II

ABSTRACT.......................................................................................................................................................... V

1 INLEDNING.................................................................................................................................................. 8

1.1 BAKGRUND .............................................................................................................................................. 8
1.2 SYFTE....................................................................................................................................................... 9
1.3 METOD..................................................................................................................................................... 9
1.1 OMFATTNING OCH AVGRÄNSNING.......................................................................................................... 10

2. HISTORIK................................................................................................................................................... 12

2.1 BETONGENS HISTORIA [12] [13]............................................................................................................. 12

3. VIBRERINGSFRI BETONG..................................................................................................................... 14

3.1 ALLMÄNT ............................................................................................................................................... 14
3.2 PROVNINGSMETODER............................................................................................................................. 14
3.3 DEN FÄRSKA BETONGENS EGENSKAPER................................................................................................. 16

3.3.1 Tillstyvning .................................................................................................................................... 16
3.3.2 Reologi .......................................................................................................................................... 16

3.4 FÖRDELAR MED VIBRERINGSFRI BETONG............................................................................................... 18
3.4.1 Ekonomiska vinster........................................................................................................................ 18
3.4.2 Arbetsmiljömässiga vinster ........................................................................................................... 19
3.4.3 Miljövinster ................................................................................................................................... 19

4. FRAMTAGNING AV RECEPTET........................................................................................................... 20

4.1 ALLMÄNT ............................................................................................................................................... 20
4.2 MATERIAL OCH METOD.......................................................................................................................... 20
4.3 PROVADE MATERIAL .............................................................................................................................. 20
4.4 BALLASTKARAKTERISTIK ....................................................................................................................... 21

4.4.1 Siktanalyser ................................................................................................................................... 21
4.4.2 Hålrums- och blockeringskriterium............................................................................................... 21

4.5 RESULTAT FÄRSK BETONG..................................................................................................................... 23
4.5.1 Provade recept .............................................................................................................................. 23
4.5.2 Arbetbarhet och lufthalt ................................................................................................................ 24

4.6 RESULTAT HÅRDNAD BETONG................................................................................................................ 25
4.6.1 Tryckhållfasthet ............................................................................................................................. 25
4.6.2 Planslip, luftporstruktur ................................................................................................................ 26
4.6.3 Frostbeständighet.......................................................................................................................... 26

4.7 SLUTSATSER........................................................................................................................................... 26

5. GJUTNING AV BRON............................................................................................................................... 28

5.1 TILLVERKNING AV BETONGEN................................................................................................................ 28
5.2 GJUTNING AV BOTTENPLATTOR............................................................................................................. 29
5.3 GJUTNING AV ÖVERBYGGNADEN............................................................................................................ 30

5.3.1 Väderförhållanden......................................................................................................................... 30
5.3.2 Provning av betongen.................................................................................................................... 30
5.3.3 Gjutning av ramben och vingmurar .............................................................................................. 32
5.3.4 Gjutning av valv ............................................................................................................................ 35
5.3.5 Gjutning av kantbalkar.................................................................................................................. 36
5.3.6 Täckning och bevattning ............................................................................................................... 37

6. FORMTRYCK ............................................................................................................................................ 46



6.1 ALLMÄNT ............................................................................................................................................... 46
6.2 BESKRIVNING AV MÄTNINGSUTRUSTNINGEN......................................................................................... 47

6.2.1 Tekniska data för mätutrustningen................................................................................................ 48
6.3 FORMKONSTRUKTION............................................................................................................................ 48
6.4 PLACERING AV GIVARE .......................................................................................................................... 49
6.5 BERÄKNING AV FORMTRYCK.................................................................................................................. 50
6.6 FORMTRYCK MED TRADITIONELL BETONG............................................................................................. 51
6.7 RESULTAT AV UPPMÄTTA FORMTRYCK.................................................................................................. 52

7. PROVNING AV DEN HÅRDNADE BETONGENS EGENSKAPER................................................... 52

7.1 TRYCKHÅLLFASTHETSPROVNING........................................................................................................... 52
7.1.1 Provningsförfarande ..................................................................................................................... 52
7.1.2 Resultat från provning av betongens hållfasthet ...........................................................................53

7.2 FROSTPROVNING.................................................................................................................................... 53
7.2.1 Provningsförfarande ..................................................................................................................... 54
7.2.2 Resultat från provning av betongens frostresistens....................................................................... 54

7.3 KRYMPNING........................................................................................................................................... 55
7.3.1 Allmänt .......................................................................................................................................... 55
7.3.2 Val av mätmetod............................................................................................................................ 56
7.3.3 Utrustning...................................................................................................................................... 56
7.3.4 Gjutning och härdning av provkroppar......................................................................................... 58
7.3.5 Mätning ......................................................................................................................................... 58
7.3.6 Beräkning av krympningens storlek .............................................................................................. 58
7.3.7 Resultat av uppmätt krympning ..................................................................................................... 59

8. DISKUSSION OCH SLUTSATSER ......................................................................................................... 61

2 REFERENSER............................................................................................................................................ 63

3............................................................................................................................................................................. 64

BILAGOR

BILAGA 1 – RECEPT
BILAGA 2 – PROVRESULTAT, FÄRSK BETONG, BOTTENPLATTOR
BILAGA 3 – PROVRESULTAT, FÄRSK BETONG, ÖVERBYGGNAD
BILAGA 4 – RESULTAT FRÅN BETONGDATORN, TEMPERATUR
BILAGA 5 – GJUTPROTOKOLL
BILAGA 6 – MÄTDATA FRÅN FORMTRYCKSMÄTNINGEN
BILAGA 7 – KRYMPPROVNINGSPROTOKOLL



Kapitel 1 – Inledning

8

Kapitel 1

1 Inledning

1.1 Bakgrund

Betong är ett material som används flitigt vid allt slags byggande. Betongens fördelar är bland
annat att den är billig och enkel att forma i alla tänkbara varianter. Ett normalt förfarande har
fram till helt nyligen varit att betongen måste vibreras efter det att den har placerats i formen.
Vibreringen är nödvändig av i huvudsak två orsaker, den första är att betongen skall fylla ut
formens alla skrymslen och vrår samt omsluta armeringen, den andra orsaken är att få ut stora
luftbubblor så att en homogen, frostbeständig betong erhålles. På bygget utförs vibreringen
genom att vibratorstavar sticks ned i betongen med jämna mellanrum.

Vibreringen är ett mycket tungt och arbetskrävande moment under gjutningen.
Vibreringsmomentet belastar ryggen eftersom stavarna kontinuerligt måste lyftas upp och
flyttas omkring i betongen för att ett fullgott resultat skall uppnås. Ett klassiskt symptom för
en betongarbetare är så kallade vita fingrar, vilket är ett tecken på försämrad blodcirkulation
till följd av att vibrationerna från vibrostaven fortplantar sig upp i handen. Vibratorstavarna
bidrar även att till att ljudnivån under gjutningen blir hög. [1]

För ca 10 år sedan började en vibreringsfri betong att utvecklas i Japan och för några år sedan
började utvecklingen att komma igång även i Europa. 1998 göts Europas första bro i
vibreringsfri betong av Vägverket Produktion i Kjula, som ligger ca 15 km väster om
Strängnäs utanför Stockholm. [2]

Den vibreringsfria betongen har uppvisat många fördelar. Förutom att man kommer ifrån de
ovan nämnda problemen erhålles genom utebliven vibrering en tätare, homogenare och
ljusare betong med jämnare färgton och högre hållfasthet. [3] Vid gjutning med vibreringsfri
betong har behovet av vibrering i princip helt försvunnit. Betongen töms i formen och fyller
sedan ut densamma samtidigt som armeringen omsluts utan att något yttre arbete måste
tillföras i form av t ex vibrering.

Som en jämförelse kan nämnas att en i brosammanhang vanlig betong har trög konsistens,
med ett sättmått på omkring 5 – 9 cm. [4] Då det gäller den vibreringsfria betongen går det
inte att prata om sättmått, eftersom den flyter ut till en ”pizza” med en diameter på ca 700
mm. Detta kallas utbredningsmått eller flytsättmått.
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Det ligger nära till hands att anta att formtrycket skulle öka, och till skillnad från traditionell
betong motsvara ett tryck av mer hydrostatisk karaktär, eftersom betongen är så lättflytande.
Detta har dock visat sig vara ett felaktigt antagande. Den vibreringsfria betongen har i många
fall uppvisat ett avsevärt lägre formtryck än traditionell betong. Det lägre formtrycket antas
hänga samman med att betongen har två tillstyvnadsfaser, varav den ena inträffar direkt efter
att den har placerats i formen.

1.2 Syfte

Syftet med detta examensarbete är att i första hand kontrollera vilka formtryck som uppstår
vid gjutning med vibreringsfri betong. Vid ett antal tidigare genomförda gjutningar har
betongen, som tidigare nämnts, uppvisat ett avsevärt lägre formtryck än traditionell betong,
trots att betongen är så lättflytande. Det måste dock genomföras många mätningar innan några
säkra slutsatser kan dras.

Branschen ser framtida vinster om det kan säkerställas att den vibreringsfria betongen
verkligen medför lägre formtryck. Dessa vinster ligger i, förutom minskat arbetskraftsbehov
under gjutningen och lägre formbyggnadskostnader även kortare gjuttid. Det kommer även att
åtgå mindre material till formarna, vilket är bra ur både ekonomisk- och miljösynpunkt.

Examensarbetet behandlar även en undersökning av den vibreringsfria betongens krympning
eftersom denna kan skilja sig från traditionell betongs.

1.3 Metod

Arbetet började med en litteratursökning för att kontrollera hur mycket som fanns skrivet om
vibreringsfri betong. Sökningen gav ett magert resultat, vilket inte var helt oväntat. Det
förekom mest tekniska rapporter om diverse utförda provningar.

Utvecklingen av den vibreringsfria betongen har pågått under cirka tio år i Japan, men det är
först på senare år som utvecklingen har kommit igång i Sverige och övriga Europa. Sverige
ligger långt framme vad det gäller forskning och utveckling av den vibreringsfria betongen.

Efter att ha läst igenom valda delar av den litteratur som hittades, [1] - [3] och [5] - [11],
började arbetet med att planera de mätningar och provtagningar som skulle genomföras under
gjutningen av överbyggnaden till bron i Umeå. Den fältmässiga delen i examensarbetet bestod
av formtrycksmätningar, som utgör kärnan i examensarbetet, men även uttag av provkroppar
för krympprovning i laboratoriet vid Luleå tekniska universitet, LTU.

Formtrycksmätningen genomfördes med en utrustning inhyrd från Kungliga Tekniska
Högskolan, KTH, i Stockholm. Utrustningen har utvecklats i samarbete mellan KTH och
Vägverket.

Under arbetets gång har täta kontakter hållits med Gunnar Zweifel, Vägverket Region Norr,
Thomas Österberg, Vägverket Produktion Syd och Patrik Groth vid Luleå tekniska universitet
som alla har kommit med värdefulla råd och idéer som har varit en god hjälp på vägen.



Kapitel 1 – Inledning

10

1.4 Omfattning och avgränsning

Detta examensarbete är en del i ett samarbete mellan Vägverket Region Norr och Vägverket
Produktion. Samarbetet omfattar genomförandet av en plattrambro utförd i vibreringsfri
betong. Bron ingår som en del i det så kallade Umeåprojektet som är en trafiklösning av de
två europavägarna E4 och E12, vilka korsar varandra i Umeå.

Examensarbetet har avgränsats till att formtrycksmätningar endast utförs på brons ena
ramben. Detta av praktiska och tidsmässiga orsaker. En jämförelse med tidigare utförda
mätningar av formtryck vid gjutning med vibreringsfri betong skall göras. I examensarbetet
skall även en kortare dokumentation och uppföljning av brobygget ingå, från framtagning av
receptet till färdig bro.

Det praktiska utförandet av hållfasthetsmätningar, frysprovning, konsistensmått etc ingår ej i
examensarbetet.

Kapitel 2 i rapporten börjar med en historisk tillbakablick om hur betongen under flera
årtusenden har utvecklats till den produkt den är idag.

I kapitel 3 ges en introduktion till vibreringsfri betong och dess egenskaper och fördelar.

Kapitel 4 innehåller en beskrivning av hur betongreceptet togs fram av Cement och Betong
Institutet, CBI, i Stockholm på uppdrag av Vägverket Produktion.

Kapitel 5 innehåller en beskrivning av tillverkningen av betongen, gjutningen av brons under-
och överbyggnad samt slutresultatet efter avformning.

Kapitel 6 innehåller en beskrivning av formtrycksmätningens genomförande och dess resultat.

Kapitel 7 omfattar provningen av den hårdnade betongen. Den provning som har genomförts
på betongen är tryckhållfasthets-, frys- och krympprovning. Krympprovningen har ingått som
en del i examensarbetet.

Kapitel 8 innehåller diskussion och slutsatser.
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Kapitel 2

2 Historik

2.1 Betongens historia [12] [13]

Forna kulturer utnyttjade lokala material i sitt byggande eftersom transporter var svåra. Den
kännedom vi idag har om dessa kulturers byggande är beroende av byggnadsmaterialens
förmåga att stå emot tidens tand. Lämningar från tidigt byggande är främst koncentrerat till
områden där miljöns nedbrytande förmåga är låg. Det finns därför ingen anledning att tro att
byggande endast förekom på platser där det har gjorts arkeologiska fynd.

I Altamiragrottan utanför Santander i Spanien har väggarna målats vita med kalk redan
18 000 – 13 000 år f Kr. Det är rimligt att anta att kalkcykeln upptäcktes av slump. På platser
där det är rikligt med kalksten brändes troligen kalkstenar ofrivilligt till CaO i eldstäder.
Regnet släckte sedan den brända kalken till kalciumhydroxidgröt, som sedan karbonatiserade
till kalksten. Kalkcykeln var sluten.

Den låga tillgången på ved gjorde att man i främre orienten använde ett gipsbaserat bruk
istället för ett kalkbaserat eftersom, gips kräver lägre temperatur än kalken vid bränning.
Egyptierna använde gipsbruk till fogning av Cheopspyramiden vid tiden
2 650 år f Kr.

Övergången till kalkbruk skedde successivt. Fenicierna var duktiga uppfinnare och anses
bland annat ha uppfunnit det hydrauliska kalkbruket, som även binder under vatten.

I Jerusalem byggdes cirka år 1 000 f Kr cisterner av fenicierna under ledning av konung
Davids regering. De undre delarna av cisternerna var putsade med vattentät puts av kalk och
tegelmjöl. Konung Salomo lät, år 961 – 922 f Kr, bygga ytterligare vattencisterner och likaså
vattenledningar till Jerusalem. Ledningarna var belagda med samma vattentäta puts.

Under tiden 100 år f Kr till 400 år e Kr tillverkade romarna bruk av bränd kalk uppblandad
med puzzolan, som är en vulkanisk aska från Puteoli – numera Puzzoli nära Nepal, och fick
ett hydrauliskt bruk.
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Pantheon i Rom har en sfärisk kupol med en diameter på 44 m och byggdes under Kejsar
Agrippa åren 63 – 12 f Kr. Den förstördes av en brand men återuppbyggdes åren 115 – 125
e Kr. Betongen i kupolen har avtagande densitet uppåt. Nedifrån och uppåt är
ballastmaterialet tegelkross, tuffstenar och fragmenterad pimpsten. Redan då användes
tekniken med lättballastbetong.

Från romartiden fram till mitten av 1700 – talet inträffade inga stora nyheter inom murbruks-
och betongtekniken. Transportsvårigheter med tunga råmaterial för betong var
utvecklingshämmande.

Britten John Smeaton inledde utvecklingen av ett hydrauliskt bindemedel. Under
uppbyggnaden av den nya Edystone – fyren utanför Plymouth åren 1756 – 1759 användes ett
bruk som framställts av lika delar Aberthaw – kalk och puzzolan från Civita Vecchia nära
Rom. Detta gav ett bindemedel som liknade Portlandssten vad det gäller hållfasthet och
beständighet. Härifrån kommer namnet på nutida Portlandcement, vilket är det vanligaste
cementet.

Den första cementnormen utarbetades av en forskargrupp i Tyskland och antogs av Tyska
cementfabrikantföreningen år 1877. På ett sammanträde vid Ingeniörs – Föreningen i
Stockholm den 22 februari år 1878 diskuterades för första gången på allvar frågan ”Om
provning av cement och andra byggnadsmaterialier”. Vid ett sammanträde vid Ingeniörs –
Föreningen år 1881 antogs ett förslag som utarbetats några år tidigare. Det växande
tillämpningsområdet och kunskapsområdet har nödvändiggjort en uppdelning av normerna.
Från slutet av 1800 – talet har normerna omarbetats, kompletterats och förbättrats i några
omgångar till de normer som gäller idag.

Betong är ett material som tål höga tryckspänningar men endast relativt låga dragspänningar.
Betongs draghållfasthet är mellan en sjundedel och en tiondel av tryckhållfastheten. För att
det skall vara möjligt att bygga slanka konstruktioner med stora spännvidder, i förhållande till
höjden, måste betongen armeras. Armeringen utförs genom att armeringsjärn av stål gjuts in i
konstruktionen, s k slakarmering. Betongen tillåts då spricka något så att lasten kan tas upp av
armeringsjärnen.

För att kunna bygga ännu slankare konstruktioner utnyttjas spännarmering, vilket innebär att
armeringsjärnen utsätts för en dragkraft, antingen före eller efter gjutning, som medför att
betongen i ett obelastat läge är tryckt där den senare skulle ha blivit dragen. Om stagen ska
spännas i efterhand krävs det att de löper fritt i rör av något slag. Spricklasten ligger betydligt
högre för en spännbetongkonstruktion än för en slakarmerad konstruktion. Spännbetongteknik
är en förutsättning för att det skall gå att uppföra byggnadsverk med stora spännvidder som
t ex broar med riktigt långa spann.

Spännbetongens idé är ungefär lika gammal som den armerade betongens idé som började att
användas i slutet av 1800 – talet. Första gången spännbetongens idé presenterades offentligt
tros ha varit 1886 då P H Jackson i San Francisco sökte patent på en typ av förspänning med
ändankare. 1888 anmälde tysken C F W Doehring ett patent som avsåg framställning av bl a
plattor och balkar för husbyggnadsändamål där spända trådar göts in för att begränsa
betongens uppsprickning. Tysken M Koenen upptäckte att betongens krympning och
krypning medför att de initiella tryckspänningarna minskar med tiden och därmed också
bärförmågan. Detta måste tas med vid beräkningar av den slutliga bärförmågan. I Tyskland
byggdes år 1928 en balkbro med friliggande förspända stag.
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Kapitel 3

3 Vibreringsfri betong

3.1 Allmänt

Med vibreringsfri betong menas en betong som skall fylla ut formen, omsluta armeringen och
ge porfria ytor utan att något kompakteringsarbete som till exempel vibrering skall behöva
tillföras. För att detta skall vara möjligt måste betongen vara mycket lättflytande samtidigt
som den måste vara stabil genom hela processen, från fabrik till form, utan någon separation
av sten, bruk eller vatten.

En vibreringsfri betong som uppfyller kraven på flytbarhet och stabilitet kan åstadkommas på
några olika sätt. Ett sätt är att tillsätta ett flytmedel som ger betongen dess lättflytande
konsistens samtidigt som en viss mängd finmaterial, filler, tillsätts för att öka mängden pasta
som gör betongen stabil. Ett annat sätt är att öka mängden cement, för att på så sätt öka
mängden pasta. Detta blir dock dyrt och medför även en ökad värmeutveckling. Vanligtvis
tillsätts även en viss mängd luftporbildande medel. Det är alltså inte stor skillnad mellan
traditionell betong och vibreringsfri betong.

Den vibreringsfria betongen började utvecklas i mitten på 80 – talet i Japan. Japanerna
började utvecklingen av denna betong för att minska risken för problem i samband med
gjutning av mycket hårt armerade konstruktioner, som är vanligt i Japan till följd av den höga
seismiska aktivitet som där råder.

På ett motorvägsbygge i Kjula göts 1998, för första gången i Europa, en bro i vibreringsfri
betong. Bron byggdes av Vägverket Produktion på uppdrag av Vägverket Region Mälardalen.
[2]

3.2 Provningsmetoder

Det har varit nödvändigt att ta fram nya provningsmetoder för den vibreringsfria betongen då
de befintliga inte har gått att använda. Till exempel kan inte ett vanligt sättmått tas på denna
betong då den i princip har ett sättmått som är lika med konens höjd minus ballastens storlek.
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Detta har medfört att det istället för ett traditionellt sättmått tas ett flytsättmått, se figur 3.1.
Det behövdes även en metod för att prova betongens blockering då den skall kunna passera
armeringsjärn och andra hinder i formen utan att något yttre arbete skall behöva tillföras. För
detta ändamål utvecklades den så kallande L – lådan av CBI.
Ett flytsättmått tas genom att en traditionell sättkon fylls med vibreringsfri betong, som ej
skall kompakteras, och lyfts därefter upp så att betongen tillåts flyta ut. Tiden det tar från att
konen lyfts upp till dess att betongen har flutit ut och uppnått diametern 500 mm mäts. Denna
tid benämns T50. Även slutdiametern mäts vilket är flytsättmåttet. Visuellt bedöms det om
betongen är stabil eller ej. Detta görs genom att kontrollera att stenarna fördelas ut jämt över
hela den utbredda betongen, samtidigt som ingen pasta separerar i periferin. [5]

Figur 3.1. Sättmått (övre) och flytsättmått, mått i [mm]. [6] [14]

Cement och Betong Institutet, CBI, har utvecklat L-lådan som används för att prova betongen.
L – lådan är, som namnet antyder, en låda med formen av ett L. Den vertikala delen av lådan
fylls med betong som där får vila i 1 minut. Efter denna minut öppnas en lucka och betongen
tillåts rinna ut i den horisontella delen av lådan. På vägen ut måste betongen passera ett
armeringslager bestående av tre armeringsjärn. Tiden det tar för betongen att nå 200 och 400
mm från luckan mäts. Dessa tider benämns T20 och T40. Efter det att betongen har avstannat
mäts den slutliga höjden i den vertikala delen, H1, och den slutliga höjden i fronten på lådan,
H2. Kravet för att ingen blockering skall uppstå är att kvoten mellan H2 och H1 är större än
0,80, se figur 3.2. Visuellt bedöms det om betongen visar tecken på separation eller
blockering när luckan i L – lådan öppnas. Även här skall stabiliteten framgå genom att stenar
syns ”flyta” i den avstannade betongens yta. [6]
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Figur 3.2. Den så kallade L-lådan, mått i [mm]. [6]

Den hårdnade betongens egenskaper provas på samma sätt som för traditionell betong,
bortsett från att betongen inte skall kompakteras vid tillverkningen av provkropparna.

3.3 Den färska betongens egenskaper

3.3.1 Tillstyvning

Den vibreringsfria betongen kännetecknas av att ha två tillstyvnadsfaser, varav den första
inträffar nästan direkt efter det att betongen är placerad i formen. Konsekvenserna av detta
beteende är mycket goda, såväl ekonomiskt som kvalitetsmässigt. [1]

Den första tillstyvnadsfasen är tidig tixotropisk tillstyvnad, som dock kan reverseras genom
omrörning och/eller vibrering. Med tixotropi avses ett system som är trögrörligt i vila men
lättflytande när det sätts i rörelse. Den andra tillstyvnadsfasen är en något försenad start av
tillstyvnaden genom hydratation. Denna tillstyvning är irreversibel.

Den tidiga tixotropa tillstyvningen tros medföra att formtrycket inte blir så högt som det kan
förväntas vid en första åtanke. Denna tillstyvningsfas medför även att det är möjligt att gjuta
lutande överytor. [1]

3.3.2 Reologi

Färsk betong kan beskrivas som en partikelsuspension. Denna kan, beroende på synsätt,
indelas i flera nivåer. Ballastkorn kan anses vara suspenderade i en vätskefas bestående av
vatten, cement och andra finpartiklar. På samma sätt kan sandkorn anses vara suspenderade i
en blandning av vatten och cement eller cementkorn suspenderade i vatten. För den ovan
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beskrivna suspensionen är, som för alla suspensioner, balansen viktig mellan flytbarhet och
stabilitet.

Ovanstående resonemang applicerat på den vibreringsfria betongen innebär att den skall vara
så flytbenägen att den, utan att något kompakteringsarbete tillförs, fyller ut formen och
omsluter armeringen. Detta samtidigt som ballastkornen fördelas ut jämt i betongen och att
det inte uppstår någon pastaseparation.

Flera av de nyckelparametrar som beskrivits ovan kan förklaras i reologiska termer. [15] Med
färsk betongs reologi avses sambandet mellan verkande krafter och deformationer hos den
färska betongen. [16]

Den enklaste modellen som används för att beskriva ett reologiskt uppträdande är en så kallad
Newtonvätska. Denna modell kännetecknas av att skjuvspänningarna är proportionella mot
skjuvhastigheten. Med skjuvhastighet avses ändringar i skjuvdeformation under en viss tid.
För att kunna beskriva färsk betongs mekaniska egenskaper måste en mer komplicerad modell
än denna användas. Den modell med två parametrar som bäst beskriver färsk betong är
Binghams vätskemodell. Materialet antas vid denna modell ha en flytgränsspänning och
rörelser inom materialet antas endast ske när denna överskrids. Enligt Binghams modell
betraktas betongmassan vid spänningar under flytgränsspänningen som icke deformerbar och
över flytgränsspänningen är spänningsökningen proportionell mot skjuvhastigheten, se figur
3.3. [16]

Figur 3.3. Figuren visar sambandet mellan skjuvhastighet och skjuvspänning. [16]

Den plastiska viskositeten hos ett material som följer Binghammodellen motsvarar den
dynamiska viskositeten hos en Newtonvätska.

Reologiska mätningar på betong utförs lämpligen med en s k BML – viscometer, se figur 3.4.

1

µ
Binghamvätska

Newtonvätska

1

η

τ

γ

τ0

τ = skjuvspänning [Pa]
γ = skjuvhastighet [s-1]
µ = plastisk viskositet [Ns/m2]
η = dynamisk viskositet [Ns/m2]
τ0 = flytgränsspänning [N/m2]
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Figur 3.4. BML – viscometer för mätning av betongreologi. [16]

Principen för BML – viscometern är att den yttre cylindern fylls med betong. Därefter sänks
den inre cylindern ner så att en spalt mellan den inre och den yttre cylindern erhålles. Den
yttre cylindern sätts i rotation med stegvis olika rotationshastigheter. För varje
rotationshastighet registreras ett vridmoment på den inre cylindern. Vridmomentet
uppkommer genom att betongen mellan cylindrarna har ett inre motstånd mot skjuvning och
därför vill sätta den inre cylindern i rotation. Följaktligen erhålles ett samband mellan
rotationshastighet och vridmoment. Då cylindrarnas geometrier är kända kan de fysikaliskt
korrekta storheterna skjuvspänning och skjuvhastighet räknas fram.

Genom en anpassning av Binghams vätskemodell till de uppmätta värdena erhålls
parametrarna flytgränsspänning, τ0, och plastisk viskositet, µ. Dessa båda parametrar används
för att karakterisera betongens arbetbarhet. Flytgränsspänningen svarar mot vilken
skjuvspänning som betongen måste utsättas för innan den börjar att flyta. Den plastiska
viskositeten svarar mot hur ”lätt” betongen flyter när den väl börjat att flyta.

En vibreringsfri betong skall ha en låg flytgränsspänning, eftersom ingen yttre energi skall
behöva tillföras för att den skall börja flyta så att formen kan fyllas ut och armeringen
omslutas. Vidare skall betongen ha en hög plastisk viskositet för att den grövre ballasten inte
skall separeras från betongen. [5]

3.4 Fördelar med vibreringsfri betong

3.4.1 Ekonomiska vinster

De ekonomiska aspekterna är en viktig drivkraft bakom forskningen om vibreringsfri betong.
De ekonomiska vinsterna har hittills antagits ligga i bl a kortare formbyggnadstider till följd
av det lägre formtrycket som betongen har uppvisat.

Det ligger naturligtvis även stora vinster i det faktum att betongen inte behöver vibreras. Detta
innebär bl a kortare gjuttider och ett minskat arbetskraftsbehov. Enligt [1] kan den totala
kostnaden för en bro komma att sänkas med mellan 5 – 15 %. Dessa kostnadsminskningar
beror på, förutom de nyss nämnda faktorerna, att mängden betong minskar till följd av den
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högre hållfastheten som betongen uppvisat. Detta medför minskade kostnader för betongen i
sig samtidigt som konstruktionen blir lättare vilket gör att kostnaderna för grundläggningen
minskar. Även armeringsmängden kommer att minska till följd av betongens höga prestanda.

Beställarens vinster ligger, förutom i ett lägre pris, i en ökad kvalitet då risken för gjutfel
minskar samtidigt som betongen blir homogenare och beständigare. Betongens luftporstruktur
förblir oförstörd då den inte måste vibreras, vilket förväntas medföra hög frostresistens. Det
finns många faktorer som tyder på att livslängden för broar kan komma att öka med ca 20 %.
[1]

3.4.2 Arbetsmiljömässiga vinster

Vibrering av betong kostar pengar och tid, men de största vinsterna ligger dock i den
förbättrade arbetsmiljön för betongarbetarna.

Vibrering är ett mycket tungt arbetsmoment. Ryggen utsätts för stora belastningar när
vibrostavarna skall lyftas och flyttas. Vibrationerna påverkar även blodcirkulationen och kan
ge upphov till s k vita fingrar, som är ett vanligt symptom hos betongarbetarna.

Vibrostavarnas frånvaro från byggarbetsplatsen medför även en väsentligt minskad ljudnivå
under gjutningen. Detta minskar risken för hörselskador, samtidigt som det är trevligt att
kunna samtala i normal ton. Den lägre ljudnivån medför även att kommunikationen mellan
arbetarna underlättas vilket bidrar till en ökad säkerhet.

Det finns ett bra examensarbete som speciellt behandlar de arbetsmiljömässiga fördelarna
med vibreringsfri betong. [17]

3.4.3 Miljövinster

Vibreringsfri betong innehåller inga andra kemikalier än de som återfinns i traditionell
betong. Det har gjorts utredningar som visar att det flytmedel som här har använts (Glenium
51) inte utgör någon risk för människor eller miljön. [1]

Bygg- och anläggningsindustrin är en av de mest energi- och resurskrävande verksamheterna i
samhället. Byggverksamheten måste genomgå diverse förändringar för att det långsiktiga
målet om ett uthålligt samhälle, som inte tär på jordens resurser och som minskar
energiförbrukningen och utsläppen av växthusgaser, skall kunna nås.

Den vibreringsfria betongen har potential att minska resursförbrukning, energiåtgång och
utsläpp av växthusgaser för broar med minst 20 – 30 %. [1]
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Kapitel 4

4 Framtagning av receptet

4.1 Allmänt

Detta kapitel är en sammanfattning av proportioneringen av den vibreringsfria betongen som
har använts i detta projekt. [6] Proportioneringen har utförts av Cement och Betong Institutet,
CBI, i Stockholm på uppdrag av Vägverket Produktion. Betongen måste vara anpassad till
den lokala ballasten som används vid Västerbottens Byggbetongs fabrik i Umeå. CBI har
utarbetat en proportioneringsmodell som skulle användas. Vidare bestämdes att kalkfillret
Kö500, flytmedlet Glenium 51 och luftporbildaren MicroAir skulle utnyttjas vid
proportioneringen då dessa i tidigare projekt visat sig fungera bra.

4.2 Material och metod

När betong skall proportioneras enligt CBI´s modell är delmaterialen och tillsatsmedlen
normalt inte förutbestämda. Eftersom både filler och tillsatsmedel i detta fall är förutbestämda
så koncentreras arbetet till att anpassa proportioneringen till den lokala ballasten. I
normalfallet utprovas ett lämpligt filler genom reologiska mätningar på finbruk. Eftersom
dessa är bestämda på förhand förbigicks denna del.

4.3 Provade material

Två olika ballastmaterial har provats i denna undersökning. I ett inledningsskede provades
ballast från Kulla krossfabrik som ägs av Ballast Nord AB. Grusfraktionen, 0 – 8 mm, i denna
ballast är fillerförstärkt (ballasten har kompletterats med fillermaterial, som är ett mycket
finkornigt material). Denna ballast visade sig fungera tillfredsställande. Den andra
ballasttypen bestod av tre fraktioner, 0 – 4 mm, 0 – 8 mm och 8 – 16 mm. Den finaste
fraktionen, 0 – 4 mm, levereras av Västerbottens Byggbetong och kommer från Hössjöberget.
Fraktionerna 0 – 8 mm och 8 – 16 mm levererades av NCC Frängstorp. Siktkurvor för
provade ballastmaterial visas i diagram 4.1.
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I detta projekt bestämdes att kalkstensfillret Kö500 som levereras av Nordkalk AB skulle
användas. Som tidigare nämnts var det även förutbestämt att flytmedlet Glenium 51 och
luftporbildaren MicroAir, som båda levereras av Modern Betongteknologi, skulle utgöra de
kemiska tillsatsmedlen i betongen. Vid ett tillfälle provades även Sikas tillsatsmedel
Viscocrete2 och SikaAer 15B.
I samtliga recept har StdP Degerhamn (anläggningscement), levererat av Cementa AB,
använts.

4.4 Ballastkarakteristik

4.4.1 Siktanalyser

Samtliga ballastmaterial har torrsiktats på CBI. Resultaten framgår av diagram 4.1, där även
siktkurvorna redovisas för aktuella blandningar av grus och sten. Ur diagrammet framgår även
att stenen från Kulla krossfabrik är betydligt grövre än motsvarande fraktion från Frängstorp,
samt att gruset från Kulla krossfabrik är fillerförstärkt.

Diagram 4.1. Siktkurvor för provade ballastmaterial.

4.4.2 Hålrums- och blockeringskriterium

Hålrumskriteriet är ett mått på hur ballastmaterial packas med varierande sammansättning av
grus och sten. En modifierad version av standarden ASTM C 29/C 29M används vid
provningen. Metoden ger svar på vid vilken andel sten som ballasten packas mest, vilket i sin
tur medför en minimal mängd pasta. Resultatet från provningen av ballastmaterial från Kulla
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krossfabrik framgår av diagram 4.2. Bästa packningsgraden för ballasten erhölls vid en
stenandel på 50 %.

I diagram 4.2 visas även resultatet från beräkningar av minsta pastamängd med hänsyn till
blockeringskrav. Vid beräkningarna har ett öppningsmått på 34 mm använts (med
öppningsmått avses den geometri som betongen skall kunna passera i L – lådan).
Hålrumskriteriet varierar både med det geometriska öppningsmåttet som betongen skall
passera och med vilken kornform som ballasten har. Av diagram 4.2 framgår kravet på minsta
pastavolym beroende av stenandel och kornform.
Ballasten från Kulla krossfabrik var av naturlig karaktär både i grus- och stenfraktionen. Det
proportionerades för en pastavolym på 408 liter enligt diagram 4.2 eftersom ballasten hade en
stenandel på 45 % enligt diagram 4.1. I diagram 4.2 och 4.3 visas även blockeringskraven för
de inte aktuella kornformerna. Notera skillnaden i krav på pastavolym beroende på kornform
(krossad/natur).

Diagram 4.2. Hålrums- respektive blockeringskriterium för ballast från Kulla krossfabrik.

Då ballasten från Kulla krossfabrik inte ansågs ha en gynnsam kornstorleksfördelning, på
grund av för stort partikelsprång mellan grus- och stenfraktionerna, så provades ballast som
används vid Västerbottens Byggbetongs fabrik i Gräsmyr. Resultaten från beräkningarna av
minsta pastavolym med hänsyn till blockering för denna ballasttyp framgår av diagram 4.3.

Notera skillnaden mellan ballastmaterialen i diagram 4.2 och 4.3. Vid en stenandel på 40 %
skiljer det hela 46 liter pasta om båda materialen bedöms ha naturlig kornform. Att
ballastmaterialen från Frängstorp kräver mindre mängd pasta beror på att stenfraktionerna inte
är så förskjuten mot grövre partikelstorlekar som för ballasten från Kulla.
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Diagram 4.3. Blockeringskriterier för ballast från Frängstorp.

4.5 Resultat färsk betong

4.5.1 Provade recept

Det konstaterades vid provningarna att partikelsprånget mellan grus och sten för ballasten från
Kulla krossfabrik var för stort. Det var inte möjligt att erhålla både en flytbar och stabil
betong. Vid provning av recept 6, se tabell 4.1, hade denna ballast bytts ut mot den från
Frängstorp vilken hade en mer kontinuerlig kornstorleksfördelning, se diagram 4.1.

Tabell 4.1. Recept på provade betonger.
Recept nr 1 2 3 4 5 6
Ballast Kulla Kulla Kulla Kulla Kulla Frängstorp
Cementtyp ANL ANL ANL ANL ANL ANL
Cementvikt 420 kg 420 kg 420 kg 420 kg 420 kg 420 kg
vct 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400
Andel sten 0,45 % 0,45 % 0,45 % 0,40 % 0,40 % 0,40 %
Filler Kö500 Kö500 Kö500 Kö500 Kö500 Kö500
Filler vikt 160 kg 160 kg 160 kg 180 kg 180 kg 150 kg
Flytmedel Glenium 51 Glenium 51 Viscocrete 2 Glenium 51 Glenium 51 Glenium 51
Andel flyt 0,73 % 0,60 % 0,89 % 0,68 % 0,57 % 0,75 %
Luftmedel MicroAir MicroAir SikaAer15B MicroAir MicroAir MicroAir
Andel luftm 0,10 % 0,11 % 0,30 % 0,10 % 0,15 % 0,15 %
Pastamängd 408 liter 408 liter 408 liter 416 liter 415 liter 404 liter
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4.5.2 Arbetbarhet och lufthalt

De resultat som redovisas i tabell 4.2 är erhållna vid provning direkt efter blandning. För de
första tre recepten där separation uppstod har endast provning gjorts avseende flytsättmått och
lufthalt. Det kan här påpekas att utvärderingen med L-lådan bäst kommer till sin rätt när
betongen funnits vara stabil och tillräckligt flytande vid provning av flytsättmått.

Tabell 4.2. Resultat erhållna vid provning av färsk betong direkt efter blandning.
Recept nr 1 2 3 4 5 6
Flytsättmått [mm] 760 715 600 800 715 695
T50 [s] 2 3 3 3 4 8
Separation Ja Ja(bruks) Nej Ja Ja ≈ 5 mm
L-låda: T20 [s] - - - 1 1 2
T40 [s] - - - 4 2 7
Blockeringskvot [-] - - - 1,0 0,90 0,93
Blockering - - - Nej Nej Nej
Lufthalt [%] 4,8 8,7 3,9 3,6 10,9 6,1

Separationsmåttet avser bruksseparation i flytsättsmåttets periferi. På erfarenhetsmässiga
grunder eftersträvas ett flytsättmått på 700 mm, såvida betongen är stabil.

Vid provningen av recept 1 och 2 bedömdes separationen bero på glappet mellan grus- och
stenfraktionerna. Bruksfasen förmådde inte att bära upp de alltför grova stenarna. Det
bedömdes att det fattades ballastpartiklar på mellansikten 8 mm.

Till recept 3 gjordes ändringen av tillsatsmedel. Sikas flyttillsats Viscocrete 2 och
luftporbildare SikaAer 15B provades. Efter blandning erhölls ett flytsättmått på 600 mm och
en lufthalt på 3,9 %. Efter 90 minuter hade flytsättmåttet för betongen sjunkit till 470 mm och
lufthalten till 3,0 %. Detta koncept bedömdes inte fungera tillfredsställande.

Inför recept 4 och 5 ändrades stenandelen till 40 % samtidigt som fillermängden ökades till
180 kg/m3. Trots att mängden flyttillsats minskades kraftigt kunde inte tillräcklig stabilitet
erhållas. Notera även den relativt höga lufthalten för recept 5.

I detta läge konstaterades det att ballasten från Kulla krossfabrik inte skulle gå att använda
utan orimliga förändringar. Ballast från Västerbottens Byggbetongs fabrik i Gräsmyr
levererades till CBI för provning. Denna ballast visade sig ge möjlighet till en kraftig
minskning av pastavolymen och därmed fillermängden.

Recept 6 resulterade i ett flytsättmått på 695 mm och en lufthalt på 6,1 %. Efter blandning
kunde en viss separation konstateras. Med separation avses här en 5 mm bred bruksrand i
flytsättmåttets periferi. Bedömningen att denna betong skulle komma att fungera bra gjordes
dock. Även proven med L – lådan visade bra flyt- och blockeringsegenskaper. Denna betong
provades därför med avseende på öppethållandetid. Resultatet från denna provning redovisas i
tabell 4.3.
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Tabell 4.3. Öppethållande för betong enligt recept 6.
Tid efter blandning [min] 5 45 75 105
Flytsättmått [mm] 695 700 720 690
T50 [s] 8 12 14 25
Separation [mm] ≈ 5 mm ≈ 5 mm ≈ 5 mm Nej
L-låda, T20 [s] 2 4 6 11
L-låda, T40 [s] 7 10 13 26
Blockeringskvot [-] 0,93 0,93 0,89 0,65
Blockering Nej Nej Nej En aning
Lufthalt [%] 6,1 - - 5,0

Notera att öppethållandetiden kan bedömas uppfylla kravet på 90 minuter. Även lufthalten
håller sig stabil under hela mättiden. Betongens viskositet ökar dock relativt mycket under
tiden för mätningarna. Viskositeten speglas främst av T50 – värdet, ju längre tid för
utbredning till 500 mm desto högre viskositet.

4.6 Resultat hårdnad betong

Vid CBI´s provningar av den hårdnade betongen enligt recept 6 togs prover för mätning av
hållfastheter, luftporstruktur och frostbeständighet.

För hållfasthetsprovning göts 8 st 150 mm kuber. Tryckhållfasthetsmätning gjordes vid 1
dygn (2 kuber), vid 4 dygn (1 kub), vid 7 dygn (2 kuber) samt vid 124 dygn (3 kuber). 1 kub
göts för analys av luftporstruktur samt 4 kuber för kontroll av frostbeständighet.

4.6.1 Tryckhållfasthet

Tryckhållfastheten mättes vid 1, 4, 7 och 124 dygn. Mätningarna utfördes i enlighet med
svensk standard, SS 13 72 30. Medelvärdet på hållfastheten för de kuber som provades vid
124 dygns ålder blev 81,6 MPa. Omräkning till 28 – dygns hållfasthet genomfördes enligt SS
13 72 07 diagram 2a. Medelvärdet på hållfastheten efter 124 dygn dividerades med 1,19 vilket
ger en hållfasthet på 68,6 MPa vid 28 dygn. Hållfasthetsutvecklingen är betryggande med
ca 20 MPa redan efter 1 dygn. Vid 7 dygns ålder är hållfastheten 58 MPa.

Diagram 4.4. Betongens tryckhållfasthetsutveckling.
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4.6.2 Planslip, luftporstruktur

På en av de kuber som göts preparerades ett planslip. På detta planslip utfördes bildanalys och
statistik på luftporsystemen togs fram. De parametrar som bildanalysen ger är lufthalt,
avståndsfaktor och specifik area. Avståndsfaktorn och specifika arean beräknas enligt Powers.
Generellt gäller att avståndsfaktorn bör vara mindre än 0,20 mm och den specifika arean
större än ca 20 – 25 mm-1 för att ett luftporsystem skall bedömas ge betongen
frostbeständighet. Resultatet från planslipningen framgår av tabell 4.4. Lufthalten speglar väl
den lufthalt som uppmättes på den färska betongen. Luftporstrukturen uppvisar de värden som
anses ge betongen frostbeständighet.

Tabell 4.4. Resultat från planslip med luftporanalys.
Prov/recept nr Lufthalt [%] Avståndsfaktor [mm] Specifik area [mm -1]
V.B.981203 PLAN 5,7 0,172 23,0

4.6.3 Frostbeständighet

Frostprov genomfördes på 4 kuber enligt Svensk Standard SS 13 72 44 förfarande IA.
Resultatet visar att betongen med god marginal är frostbeständig, se tabell 4.5.

Tabell 4.5. Resultat från provning av frostresistens enligt SS 13 72 44.
Provmärkning Ackumulerad avflagning efter

56 frostcykler [kg/m2]
Frysyta [mm2]

VB1 0,05 22 500
VB2 0,04 22 500
VB3 0,06 22 500
VB4 0,04 22 500
Medelvärde 0,05 Totalt 90 000

Enligt SS 13 72 44 klassas betongens frostbeständighet som mycket god.

4.7 Slutsatser

Resultatet från CBI´s laboratorieundersökningar visar att det inte bör vara ett för stort glapp i
partikelstorlek mellan grus- och stenfraktionerna. Ballasten från Kulla krossfabrik hade ett för
stort glapp i partikelstorlek mellan grus- och stenfraktionerna vilket resulterade i att det inte
gick att hitta en balans mellan flytförmåga och stabilitet.

Det recept som visade sig fungera bra, recept 6, erhöll tillräcklig lufthalt, flytförmåga och
öppethållande.

Den hårdnade betongen från recept 6 visar både bra hållfasthetstillväxt, luftporstruktur och
frostbeständighet. Betongen kan klassas som K65 med god frostbeständighet.
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Kapitel 5

5 Gjutning av bron

5.1 Tillverkning av betongen

Betongen har levererats av Västerbottens Byggbetong från deras fabrik i Gräsmyr utanför
Umeå. Som framgår av kapitel 4 har dock betongen proportionerats av Cement och Betong
Institutet, CBI, i Stockholm.

Betongfabriken i Gräsmyr är av äldre snitt och hade en maximal leveranskapacitet på ca 10
m3/h vid gjutningen av bottenplattorna och knappt 20 m3/h vid gjutning av överbyggnaden.
Den ökade leveranskapaciteten var möjlig genom en förkortad blandningstid.

Västerbottens Byggbetong har en större fabrik på Västerslätt i Umeå, men på grund av att där
inte fanns tillräckligt många silos (det behövdes en extra silo till kalkfillret) samtidigt som
ballasten fanns i Gräsmyr valdes den fabriken.

Den blandare som användes var en frifallsblandare på 2 m3. Den blygsamma volymen på
blandaren medförde att det krävdes flera satser för att fylla en bil, vilket sänkte
leveranskapaciteten. Blandningsproceduren började med att vatten, cement, flytmedel och
luftporbildare blandades i 10 sekunder. Därefter tillsattes ballasten varefter blandaren fick gå i
ytterligare 300 sekunder vid gjutningen av bottenplattorna. Denna tid kortades ned till 200
sekunder vid gjutningen av överbyggnaden för att på så sätt höja leveranskapaciteten från ca
10 till knappt 20 m3/h.

Transporttiden för betongen från fabrik till arbetsplats var ca 30 minuter.

Betongen skulle blandas enligt det recept som CBI tagit fram, med viss anpassning efter de
lokala förhållandena eftersom t ex typen av blandare har viss inverkan. Det är även av
betydelse om satsen består av 100 liter betong (som den kan göra vid laboratorietester) eller
2000 liter. Västerbottens Byggbetong har minskat andelen flyttillsats jämfört med vad CBI
kom fram till. Denna minskning kan delvis förklaras med att blandaren i Gräsmyr är av en
annan typ och storlek än den som CBI har använt sig av. Även det faktum att det av misstag
tillsattes för mycket vatten till betongen har med stor sannolikhet påverkat mängden
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flyttillsats. Västerbottens Byggbetong har provat sig fram till vilket recept som är lämpligt
under deras förutsättningar. De olika recepten som provades innan ett acceptabelt recept
hittades (recept 6) finns redovisade i bilaga 1. Dessa recept är ej korrekta vad det gäller
mängden vatten och vct på grund av ett misstag vid betongtillverkningen.

Betongen skulle innehålla ca 150 kg kalkfiller vilket vägdes upp på samma våg som
cementen. Här begicks ett mycket allvarligt fel då datorn som styr betongtillverkningen
räknade med att allt som fanns på cementvågen var cement, trots att där fanns 150 kg
kalkfiller. Detta medförde att det tillsattes för mycket vatten till betongen med ett för högt
vattencementtal, vct, som följd. Vct hamnade mellan 0,44 och 0,48 istället för avsedda 0,40.
Av 40 redovisade lass hade 36 ett vct på ≤ 0,45. Detta medför att betongen klarar kraven i
BRO 94 och BBK 94 med avseende på vct, så när som på de fyra första lassen, för de delar av
bron som inte ligger i vägmiljö (enligt BRO 94) och som inte kommer att exponeras för
klorider. Kantbalkar, brobaneplattans översta del och vissa delar av vingmurarna kommer
dock att hamna i miljöklass B4, A4, enligt BRO 94, vilket innebär ett högsta tillåtet vct på
0,40. Kärnor som borrats ut ur bron kan skickas till en specialfirma för bestämning av
betongens täthet och beständighet. Även om det skulle visa sig att betongen inte uppfyller
kraven på täthet och beständighet är det svårt att vidta några åtgärder för att lösa detta
problem.

Missen med vct gäller både betongen till bottenplattorna och betongen till överbyggnaden.

5.2 Gjutning av bottenplattor

Gjutningen av bottenplattorna genomfördes den 1 juli 1999. Gjutningen började omkring
07:00 på morgonen med den västra bottenplattan.

Denna bottenplatta göts med en betong som inte hade någon tillsats av luftporbildare.
Betongen hade en lufthalt på ca 1,5 % på fabrik och ca 1,8 % på byggarbetsplatsen. Se bilaga
2. Flytsättmåttet varierade mellan 800 mm för det första lasset och 690 mm för lass nummer
5. Flytsättmåttet låg stabilt på cirka 700 mm bortsett från det första lasset. Se bilaga 2.

Den västra bottenplattan göts utan luftporbildare för att en uppfattning skulle fås om hur
frostbeständig betongen är, med den låga lufthalt som detta medför, under verkliga
förhållanden. Denna bottenplatta isolerades innan den fylldes över.

Den östra bottenplattan göts med en betong som hade tillsats av luftporbildare och detta gav
en lufthalt på drygt 5 %, vilket kan anses vara lämpligt. Se bilaga 2.

Betongfabriken hade en leveranskapacitet på ca 10 m3/h, vilket är mycket lågt. I idealfallet
skall vibreringsfri betong kontinuerligt pumpas ut utan uppehåll så att betongen ej hinner
styvna. Detta kräver dock att betongfabriken har en hög leveranskapacitet. Bottenplattornas
okomplicerade konstruktion gjorde dock att gjutningen förlöpte problemfritt. Betongen hade
en tendens att rinna något i längsled men det utgjorde inte något problem då pumpslangen
flyttades med jämna mellanrum längs plattorna.
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5.2.1 Efter avformning

Resultatet blev mycket bra med fina ytor där det i princip inte gick att urskilja några gjutveck
eller ränder mellan de olika lassen, vilket får anses vara godkänt med tanke på fabrikens låga
leveranskapacitet.

5.3 Gjutning av överbyggnaden
Gjutningen av överbyggnaden började klockan 05:54 torsdagen den 12 augusti 1999 och var
klar cirka 24:00.

5.3.1 Väderförhållanden

Klockan 05:00 på morgonen var vädret kyligt med en temperatur på 10,8 °C. Under dagen
steg temperaturen till som mest 17,0 °C klockan 14:00, för att sedan sjunka till 11,5 °C
klockan 23:00.

Den öppna terrängen runt bron gjorde att det stundtals blåste kraftigt. Vid gjutningens början
blåste det 5 m/s och vid elvatiden hade vinden ökat till 9 m/s. Därefter avtog den till 2 m/s
klockan 23:00.

Ovanstående uppgifter kommer från SMHI´s väderstation på Umeå flygplats. Uppgifterna bör
stämma mycket väl med förhållandena vid bron då flygplatsen ligger i direkt anslutning till
bron.

I övrigt var det molnfritt och uppehåll under hela gjutningen.

Dagen efter gjutningen, fredagen den 13 augusti, hade temperaturen stigit något och solen var
framme hela dagen.

5.3.2 Provning av betongen

Provning av betongen på arbetsplatsen utfördes av en representant från Västerbottens
Byggbetong och bestod av kontroll av flytsättmått och lufthalt, prov med L – låda, se bilaga 3,
samt uttag av kuber för bestämning av hållfasthet och frysprovning.

Det första betonglasset hade en lufthalt på endast 2 % och kasserades därmed. Därefter
varierade lufthalten mellan 4 och 7 % enligt diagram 5.1, vilket får anses vara godkänt.

Diagram 5.1. Lufthaltens variation på fabrik och arbetsplats.
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De sex första lassen hade mycket för högt flytsättmått, ända upp till 800 mm. Flytsättmåttet
skulle ligga i intervallet 670 – 720 mm. Flytsättmåttets variation visas i diagram 5.2.

Diagram 5.2. Diagrammet visar flytsättmåttets variation under gjutningen.

Värdena på T50 visas i diagram 5.3. T50 är den tid det tar för betongen att utbreda sig till
diametern 50 cm när betongens flytsättmått provas. Något kriterium för T50 – värdet finns ej,
men bör ej överstiga 6 – 7 sekunder. [5]

Diagram 5.3. Diagrammet visar variationen i T50, som är tiden det tar för betongen att
uppnå en diameter på 50 cm.

BetongDatorn användes för att kontrollera temperatur- och hållfasthetsutvecklingen i
betongen under gjutningen av överbyggnaden. För dessa mätningar användes fyra givare i
fyra konstruktionsdelar. En givare var placerad 2,0 m ner i rambenet från överkant ramben, en
1,0 m in i voten från rambenet, en i den ena kantbalken samt en i farbaneplattan, se figur 5.1. I
diagram 5.4 redovisas temperaturutvecklingen i betongen (se även bilaga 4). Data saknas från
93 till 121 och från 214 till 240 timmar. Den beräknade hållfasthetsutvecklingen hos betongen
redovisas inte då det verkliga vct skiljer sig avsevärt från det avsedda som beskrivits tidigare
under punkt 5.1. Det skulle vara möjligt att räkna fram betongens hållfasthetsutveckling
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utifrån de uppmätta temperaturerna men detta har dock ej gjorts av praktiska orsaker.

Betongens hållfasthet är starkt beroende av vct.
Diagram 5.4. Temperaturutvecklingen i betongen.

5.3.3 Gjutning av ramben och vingmurar

Formen hade inga avstängningar mellan ramben och vingmurar, vilket medförde att dessa
göts samtidigt. Gjutningen började med det västra rambenet och vingmurarna. Det västra
rambenet var även det ramben på vilket formtrycksmätningarna genomfördes.

Efter att endast några liter betong pumpats ut i formen avbröts gjutningen då provning visat
att betongens lufthalt endast var ca 2 %. Detta lass kördes till ett annat bygge där bilen fick
vänta i ca 30 minuter eftersom de inte var klara för att ta emot betongen. Detta medförde att
bilarna kom i otakt och det uppstod några längre gjutuppehåll. Gjutuppehåll på 45 – 50
minuter förekom vilket skall jämföras med ett rekommenderat längsta gjutuppehåll på ca 25
minuter. Gjutuppehållen medförde att man var tvungen att försöka vibrera ihop den gamla och
den nya betongen för att inga veck eller skikt skulle bildas. Det går bra att ”vibrera igång”
betongen efter gjutuppehåll på mer än en timme genom försiktig ytvibrering med en 32 mm
vibrostav. Gjutuppehåll bör dock i möjligaste mån undvikas för att minska risken för veck,
ränder och estetiskt fula färgskiftningar.

Figur 5.1. Skiss över bron och dess delar.
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När betongen pumpas ut i formen skall pumpslangen flyttas ofta för att undvika att betongen
skall rinna iväg, vilket kan medföra att den separerar. De sex första lassen hade mycket för
högt flytsättmått, ända upp till 800 mm. Den lösa konsistensen gjorde att när betongen
pumpades ut i formen rann den iväg 10 – 15 m på några sekunder. Det var svårt att pumpa ut
betongen på ett sådant sätt att den inte rann lång väg. Pumpslangen flyttades flitigt men det
hade liten effekt.

De båda rambenen göts växelvis på så vis att ett lass placerades i det ena rambenet och nästa i
det andra. Efter att ca halva höjden på rambenet uppnåtts övergick man dock till att dela på
lassen så att halva lasset placerades i det ena rambenet och den andra halvan i det andra. Man
övergick till denna metod för att minska tiden som betongen fick stå oberörd i formen för att
ingen gjuthud skulle bildas, vilket skulle kunna medföra fula ränder och gjutveck i betongen.
Man valde att gå med högre stighastighet på det västra rambenet så att det östra rambenet
skulle ligga ca 1 m under voten när det västra rambenet var uppe vid densamma.

När det västra rambenet var uppe i voten togs det lunch så att betongen skulle få möjlighet att
sätta sig innan gjutningen fortsatte med valvet. Kravet var att betongen skulle stå minst 40
minuter. Tanken med att det östra rambenet skulle ligga ca en meter under det västra var att
det under tiden som valvet göts skulle ”pytsas” på med ett tunt lager betong i rambenet för att
betongytan skulle hållas färsk. Detta för att undvika en ful gjutfog. Denna taktik övergavs
dock efter hand då betongleveransen var alltför långsam för att det skulle var möjligt att gjuta
både valv och ramben samtidigt.

5.3.3.1 Efter avformning

Efter avformning kunde det konstateras att det på flera ställen gick att urskilja var de olika
lassen placerats genom att det syntes ränder och färgskiftningar i betongen, trots att lassen
vibrerades ihop. Dessa ränder och färgskiftningar var mest framträdande på det östra
rambenet, som även hade några mindre gjutveck. Genom dessa gjutveck borrades det ut
kärnor för att kontrollera hur långt in i konstruktionen vecken gick. Kärnorna visade att
vecken var mycket ytliga och gick endast in några mm i rambenet.

Det var bäst ytor på de nedre delarna av rambenen, förmodligen beroende på att
stighastigheten där hade varit högre än för övriga delar av konstruktionen. På de synliga
delarna av rambenen var det brädform, och på övriga delar var det formplywood. På de delar
som hade brädform såg det ut som om delar av betongen hade följt med vid formrivningen.

Vingmurarnas vertikala ytor blev bra, bortsett från att det gick att urskilja var de olika lassen
hade placerats. Vingmurarnas överytor hade en hel del blåsor och längs ut på de västra
vingmurarna hade det bildats gjutsår, se bild 5.1. Gjutsåren berodde troligen på ett längre
gjutuppehåll som inträffade strax efter det att luckorna till formen för vingmurarna hade
monterats på plats och betongen fyllts upp ca 1 dm. Detta gjorde att det var svårt att vibrera
under luckorna samtidigt som trycket från betongen inte förmådde att trycka in densamma
under luckan, vilket medförde att gjutsår bildades.
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Bild 5.1. Gjutsår längst ut på den nordöstra vingmuren.

Porerna i vingmurarnas överytor var talrikast i dess övre delar, se bild 5.2. Detta hade delvis
kunnat undvikas om det hade vibrerats med vibrostavar på luckornas utsidor, i kombination
med att lite pasta hade tillåtits tränga upp genom luckorna genom att inte göra dessa så täta.
Porerna hade även kunnat undvikas om ytorna skurats efter gjutningen, vilket egentligen är ett
normal förfarande.

Bild 5.2. Vingmurarnas överytor blev fläckvis mycket poriga.
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5.3.4 Gjutning av valv

När betongen lades ut på valvet rann den snabbt iväg och gjutfronten blev mycket stor, vilket
medförde att det blev en stor yta som skulle hållas färsk, vilket i sin tur inte är bra. Detta i
kombination med att leveranskapaciteten var låg gjorde att betongen hann stelna och man var
tvungen att vibrera med vibrostavar i samband med att den nya betongen lades ut för att det
skulle uppnås fullgod vidhäftning mellan den gamla och nya betongen. Vibreringen gjorde att
betongen rann iväg ytterligare och betongfronten blev ännu större. Vibrering i detta läge var
alltså inte någon bra åtgärd och man bestämde sig därför för att inte vibrera något, utan endast
stöta liv i betongen med brädor och käppar innan den nya betongen lades ut. Bland annat av
denna anledning minskade betongfabriken flytmedelstillsatsen med någon hundradel för att
betongen skulle bli något styvare, vilket skulle underlätta gjutningen.

En annan anledning till att betongen gjordes något styvare var att det skulle bli möjligt att
skapa en bombering på 2,5 %. För att bomberingen skulle kunna skapas var man även
tvungen att låta betongen stå i 30 – 60 minuter för att den skulle ”ta ihop” så mycket att den
inte rann ner till kantbalkarna. Därefter fick betongen stå ytterligare innan vibrobryggorna
kunde dras. En fin yta uppstod bakom bryggorna, dock var det svårt att undvika tvärgående
ryggar i betongen där bryggorna stått stilla. Försök för att få bort dessa tvärgående ryggar
gjordes genom slodning med en magnesiumsloda, detta medförde dock att en grop bildades i
betongen under slodan. Vibrobryggorna drogs på skenor ovanpå armeringen och spåren efter
dessa försvann nästan helt av sig självt.

Vibrobryggor används för att jämna till överytan på farbaneplattan och för att säkerställa att
täckskiktet blir det avsedda.

5.3.4.1 Efter avformning

Farbaneplattans översida hade en hel del ojämnheter. Ojämnheterna bestod bland annat av
tvärgående ryggar och ränder från vibrobryggorna. Det fanns även ojämnheter som berodde
på att betongen runnit ner mot kantbalkarna trots att man väntade relativt länge innan
bryggorna drogs.

Då leveranskapaciteten var låg från betongfabriken hann betongen på valvet stelna innan ny
betong lades ut. Detta medförde att det på undersidan av farbaneplattan var möjligt att se var
de olika lassen placerades genom ränder och färgskiftningar, trots att det vibrerades i samband
med att den nya betongen lades ut. Detta har troligen ingen funktionell betydelse utan endast
estetisk.

På den östra halvan av bron kunde det konstateras att sprickor hade uppkommit i ytan på
betongen. Ungefär mitt på bron fanns det kraftiga sprickor som var orienterade 45° mot brons
längdriktning, se bild 5.3. Orsaken till dessa är inte helt klarlagd men det är troligen plastiska
krympsprickor. Ur dessa sprickor borrades det ut cylindrar för att kontrollera hur djupt
sprickorna gick. Cylindrarna visade att sprickorna gick ända ner till överkantsarmeringen.
Detta är inte bra eftersom vatten då kan tränga ned till armeringen, om t ex ett läckage skulle
uppstå i isoleringen under beläggningen, med följden att den kan börja korrodera. De sprickor
som var störst sågades därför upp och injekterades för att de skulle bli täta. Närmast den östra
kanten uppträdde sprickor i ett krackelerat mönster. Dessa är troligen torksprickor som beror
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på att det inte fanns tillräckligt med fritt vatten på betongens yta under de första dygnen efter
gjutning.

Bild 5.3. Sprickor mitt på bron. Sprickorna går ända ner till överkantsarmeringen.

5.3.5 Gjutning av kantbalkar

Gjutningen av kantbalkarna var inte helt problemfri. Det krävdes att betongen under
flytbrädan tog ihop något innan kantbalkarna kunde fyllas helt. Den låga leveranskapaciteten
gjorde att betongen i kantbalkarna stelnade till kraftigt innan ny betong kunde fyllas på. Det
var också svårt att vibrera ihop den gamla och den nya betongen i kantbalkarna eftersom
betongen då jäste upp under flytbrädan. Istället för att vibrera stöttes det liv i betongen med en
bräda vilket gick rätt bra, även om det krävde en viss arbetsinsats.

När sedan kantbalkarna fyllts upp helt krävdes det att betongen lämnades utan bearbetning,
mer än 30 minuter, för att lutningen på kantbalkarnas översidor skulle kunna åstadkommas.

5.3.5.1 Efter avformning

Efter avformning kunde det konstateras att resultatet av kantbalkarna var i stort sett bra.
Kantbalkarna hade en jämn och fin överyta utan sprickor. Dock hade det uppstått några
mindre gjutsår på den vertikala delen av kantbalkarna som vetter in mot bron samt på
kantbalkens avfasade kant.

Betongens flytsättmått minskades från ca 700 till drygt 600 mm när gjutningen av
farbaneplattan skulle börja. Detta för att underlätta arbetet med att skapa en bombering 2,5 %,
utan att betongen rann iväg för mycket.
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Den styvare betongkonsistensen kan ha varit en av anledningarna till de ovan nämnda
gjutsåren.

Trots de gjutuppehåll som uppstod under gjutningen var det mycket svårt att se några ränder
mellan betonglassen vilket var något förvånande.

5.3.6 Täckning och bevattning

Sedan betongen i valvet styvnat tillräckligt, efter det att vibrobryggorna dragits, täcktes den
med en plastfilm och därefter med en presenning. Kantbalkarna täcktes med plastfilm och
isolering. Dagen efter gjutningen var det fläckvis med vatten på betongytan under plasten.
Någon vattning av betongen skedde inte, varken direkt efter gjutningen eller dagen efter
gjutningen, då bedömningen gjordes att det var tillräckligt fuktigt under plastfolien. Det skulle
senare visa sig att det hade varit bra om vattning skett så att de torksprickor som uppstod i
farbaneplattans överyta kanske hade kunnat undvikas.
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Kapitel 6

6 Formtryck

6.1 Allmänt

Med formtryck menas det tryck som den färska betongen verkar med på formytan efter att den
placerats i formen.

En formtrycksmätning kan genomföras på några olika sätt. En variant är att i gjutskedet
placera en typ av gummiblåsor i formen. Beroende på vilket tryck som bildas i
gummiblåsorna när betongen omsluter dessa, kan ett formtryck räknas fram. Denna metod
används dock i princip inte i Sverige, varför det inte här ges någon mer ingående beskrivning
av metoden. Ett annat skäl, förutom de traditionella, är att det skulle kunna bli svårt att
jämföra mätningar utförda enligt denna metod med de som har utförts tidigare i Sverige då
resultaten kan skilja sig något.

Ett annat alternativ är att placera hydrauliska domkrafter på formstagen för att där direkt på en
mätklocka kunna avläsa en lastökning på formstagen när betongen fylls i formen. Metoden är
enkel, men något osmidig då domkrafterna måste läsas av en i taget och ett protokoll föras.
Eftersom gjutningen skulle komma att pågå i ca 8 timmar skulle antalet avläsningar bli av
betydande antal.

Vi valde att använda oss av en formtrycksmätningsutrustning som Kungliga Tekniska
Högskolan, KTH, i Stockholm har utvecklat i samarbete med Vägverket.
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6.2 Beskrivning av mätningsutrustningen

Utrustningen består av ett valfritt antal lastceller som placeras på formstagen, mellan formen
och formlåset, se figur 6.1.

Figur 6.1. Figur av lastcell och form.

Lastcellerna består av en stålcylinder på vilken trådtöjningsgivare är fastlimmade i en så
kallad Weatstone – brygga. När lastcellen utsätts för en last kommer stålcylindern att tryckas
ihop något, vilket mäts upp med hjälp av trådtöjningsgivarna. Genom att stålets
elasticitetsmodul är känd kan kraften som verkar på lastcellen räknas fram.

Från lastcellerna dras kablar till en logger som lagrar alla data från dessa, alternativt skriver ut
dem på en pappersremsa. Se figur 6.2. Loggern kan programmeras att automatiskt läsa av alla
givare med ett valfritt antal minuters mellanrum och/eller genom en knapptryckning. En av
fördelarna med denna utrustning, som för övrigt är den enda i sitt slag i Sverige, är
naturligtvis att det är enkelt och bekvämt att få alla givarna avlästa automatiskt vid samma
tidpunkt samtidigt som noggrannheten ökar genom en mer exakt uppmätning av kraften i
formstagen.

1

2

3 Plå

4
5 L i fö i

6 F
7 F

8 Plå b i
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Figur 6.2. Tvärsnitt av ramben med påmonterad mätutrustning.

6.2.1 Tekniska data för mätutrustningen

Loggern som lagrar data var av märket Hottinger Baldwin Messtechnik och modellen hette
Vielstellen – Messgerät UPM 40.

Materialet i lastcellerna var stål SKF – 280 (SIS 2142) 480/660 MPa.

Trådtöjningsgivarna var av fabrikat SHOWA (polyamid MA) typ T24 – MA5 120 – 11.
Givarfaktorn var 2mV/µε. Givarna var limmade med lim Hottinger EP 310 till lastcellen som
Weatstone – brygga.

6.3 Formkonstruktion

Formen var av en platsbyggd typ och bestod av brädform (22 x 95 mm2 brädor) på brons
synliga ytor och formplywood (13 mm) på övriga delar, se figur 6.3. Spikreglarna hade
dimensionen 45 x 95 mm2 och ett ungefärligt c/c – avstånd på 150 mm. Bindreglarna hade
dimensionen 45 x 145 mm2 och var placerade två och två med ett c/c – avstånd på cirka 600
mm.

Formstagen som användes var s k GVS – stag med en diameter på 16 mm.

Byggställning

Lastcell

ReglarReglar

Formplywood

Formstag
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Figur 6.3. Figuren visar ett horisontellt tvärsnitt av formen för rambenen.

6.4 Placering av givare

Formtrycksmätningen genomfördes på ett av brons två ramben. Valet av konstruktionsdel för
formtrycksmätning var enkelt eftersom rambenen är de enda vertikala delarna på den här
typen av broar.

Givarna för mätning av formstagskrafter var styrda till placeringen av formstagen, eftersom
det är kraften i formstagen som mäts och därefter räknas om till ett formtryck. Det hade varit
möjligt att placera in fler formstag för mätningarnas skull men det gjordes inte av två
anledningar. Den första anledningen är att om det endast placerades in extra stag för givarna
skulle en osymmetri uppstå och utvärderingen skulle därmed bli mycket komplicerad. Den
andra orsaken är att om extra formstag hade placerats ut över hela formen skulle rambenen ha
blivit mindre estetiskt tilltalande med flera hundra igengjutna hål efter stagen.

Formstagen var placerade med ett vertikalt c/c – avstånd på ca 1000 mm och ett horisontellt
c/c – avstånd på ca 600 mm. Dessa avstånd medförde att det blev 6 formstag i vertikalled då
rambenen är cirka 5,6 m höga. För att erhålla bättre noggrannhet i mätningarna samt få en
uppfattning om spridningen i mätvärdena placerades givarna i två vertikala rader, mitt på det
västra rambenet. Dessutom fanns det ytterligare två givare att tillgå som placerades på nivå 3
och 4, se figur 6.4. Detta medförde att det fanns minst två givare på varje mäthöjd i formen.

Brädor 22 x 95 mm2

Formplywood
13 mm

Spikreglar
45 x 95 mm2

Bindreglar
45 x 145 mm2

Formstag φ 16 mm
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Figur 6.4. Skissen visar placeringen av givarna på det västra rambenet (de svarta
formlåsen).

6.5 Beräkning av formtryck

Eftersom avstånden mellan formstagen är känt, liksom lasten i respektive stag, kan
formtrycket beräknas som uppmätt last dividerat med en verksam area för varje formstag.
Med lasten i formstagen menas den lastökning som uppkommer i stagen efter det att betongen
placerats i formen (givarna nollställdes alltså efter att formlåsen spännts). Formstagens
förspänning varierade mellan 1,0 och 2,7 kN med ett medelvärde på 1,7 kN. Verksam area har
här antagits vara c/c – avståndet i horisontalled multiplicerat med c/c – avståndet i vertikalled,
mellan formstagen. Här har de verkliga c/c – avstånden använts för att ett så rättvisande
resultat som möjligt skall erhållas.

Att varje formstag ska ta upp lasten från en viss verksam area är en förenkling av
verkligheten. Formen har en viss osymmetrisk flexibilitet och eftergivlighet som inte går att ta
hänsyn till fullt ut.

Det finns några alternativ vid beräkningen av formtrycken, vissa mer komplicerade än andra.
Det två metoder som är aktuella är dels den metoden som beskrivits inledningsvis, med
antagandet att varje formstag ska ta upp lasten från en verksam area.

Den andra metoden som skulle kunna användas bygger på att formtrycket bestäms genom att
upplagsreaktionerna beräknas på en strimla i horisontalled. Denna metod skulle kunna ge ett
mer exakt värde på formtrycket under vissa omständigheter. Men eftersom avståndet mellan
bindreglarna är lika skulle den verksamma bredden inte förändras nämnvärt vid en
strimleberäkning, jämfört med den använda metoden. Vid denna metod skulle därefter
belastningen på en strimla i vertikalled beräknas under förutsättningen att upplagsreaktionerna
för strimlan är densamma som lasten i formstagen efter varje gjutetapp. Detta blir komplicerat
bland annat därför att det inte är känt huruvida betongens tryck är av hydrostatisk karaktär
eller har någon annan fördelning.

Med detta i åtanke har formstagen placerats symmetriskt och formen byggts på så sätt att den
skall bli så jämnstyv som möjligt i båda riktningar. Detta torde medföra att den förenklade
metoden som här har använts borde ge ganska korrekta värden på formtrycket. Samtidigt

940 mm

960 mm

1010 mm

1030 mm

940 mm

180 mm



Kapitel 6 – Formtryck

51

byggs fler osäkerheter in i modellen om strimlemetoden skulle väljas, vilket medför att det
inte blir högre noggrannhet.

6.6 Formtryck med traditionell betong

Det mest intressanta hade varit att göra en likadan mätning på traditionell betong, som här har
gjorts på vibreringsfri betong, för att kunna göra en direkt jämförelse. Detta har av olika
anledningar inte varit möjligt varför formtrycket som skulle ha uppstått om gjutningen hade
genomförts med traditionell betong måste beräknas.

Beroende på vilken litteratur man läser finns olika sätt att beräkna formtrycket hos traditionell
betong. I viss litteratur ges formler för beräkning av formtrycket och i andra ges tabeller.
Värdena kan skilja sig något beroende på olika orsaker. Bland annat så är det inte angivet
vilken temperatur betongen har i alla fall, vilket har viss betydelse. Andra faktorer som
påverkar formtrycket är till exempel stighastigheten och betongens konsistens.

Enligt Handboken bygg, [10], kan formtrycket beräknas med:

( )T
va

q
⋅+






⋅





 +⋅=

0042,032,0

max 30600
75,0150 (6:1)

där

qmax = maximalt formtryck [kPa]
T = betongens temperatur [°C]
v = stighastigheten [m/h]
a = betongens sättmått [mm]

Diagram 6.1 visar formtrycket som funktion av stighastigheten enligt formel (6:1). De två
graferna representerar en betong med temperatur 5 °C och 20 °C. Som framgår av
diagrammet är formtrycket beroende av temperaturen hos betongen. En lägre
betongtemperatur ger ett högre formtryck.

Diagram 6.1. Formtrycket för traditionell betong vid en betongtemperatur på 5 respektive
20 °C som funktion av stighastigheten.

En i brosammanhang vanlig betong har trög konsistens med ett sättmått på 50 till 90 mm. [4]
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6.7 Resultat av uppmätta formtryck

Under det att gjutningen pågick noterades betongens höjd i formen vid vissa tidpunkter för att
sedan användas i utvärderingen, se bilaga 5.

De beräknade formtrycken i respektive mätpunkt återfinns i bilaga 6. Dessa formtryck är ett
medelvärde av de uppmätta formtrycken på en viss nivå i formen. De uppmätta värdena på en
och samma nivå i formen varierade med 5 – 10 %, förutom för givarna längst ner mot
bottenplattan där värdena varierade med upp till 50 % (troligen orsakat av att formen hakat
fast i bottenplattan). Detta visar att det är god noggrannhet på mätvärdena.

De uppmätta maximala formtrycken i varje mätpunkt framgår av tabell 6.1 och diagram 6.2
nedan.

Tabell 6.1. Maximalt formtryck vid en stighastighet på 0,8 m/h.

Nivå Höjd i form 1 [m]
Max formtryck, i [kPa], med

vibreringsfri betong          traditionell betong2

1 0,18 23,6 32,6
2 1,12 29,2 32,6
3 2,15 24,9 32,6
4 3,16 25,9 32,6
5 4,12 24,0 32,6
6 5,06 17,0 32,6

1. Avser höjden från bottenplattan.
2. Berkäknade värden enligt [9]. Betong med Std – cement och trög konsistens (sättmått 10 cm).

Diagram 6.2 åskådliggör formtrycket grafiskt enligt ovanstående tabell.

Diagram 6.2. Maximalt formtryck enligt tabell 6.1, vibreringsfri betong (uppmätt) och
traditionell betong (beräknad).

I diagram 6.2 finns en kurva för det uppmätta formtrycket för vibreringsfri betong samt en för
traditionell betong, beräknad enligt [9]. Den traditionella betongen utgörs här av en betong
med std P cement, trög konsistens (sättmått 100 mm). Betongen antas ha en temperatur av 15
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°C. Några uppmätta värden på formtrycket för traditionell betong, utförda under liknande
förhållanden har inte kunnat hittats.

Av tabell 6.1 och diagram 6.2 framgår att formtrycken som uppmättes på den vibreringsfria
betongen är lägre än formtrycket skulle ha blivit för traditionell betong, beräknat enligt [9].
Maxvärdet vid 1 m höjd i formen kan bero på de höga flytsättmåtten som de inledande 6
lassen hade. Lastcellerna längst ner på formen indikerade låga värden, vilket skulle kunna
förklaras med att formen kan ha hakat fast i bottenplattan.

Formtrycket blev betydligt högre än mätningar gjorda i södra Sverige har visat. Detta kan
delvis förklaras av att den betong som här har använts hade ett mycket högt flytsättmått.
Flytsättmåttet var för de sex första lassen alldeles för högt, med ett högsta värde på 800 mm.
Den överdosering av vatten som skedde vid tillverkningen av betongen kan ha påverkat dess
tixotropa beteende som i sin tur medfört högre formtryck. Detta trots att flytsättmåttet var bra
bortsett från de 6 första lassen.

En avläsning av lastcellerna dagen efter gjutning visade att lasten hade sjunkit något jämfört
med kvällen innan.

I figur 6.5 till 6.19 har formtrycket plottats som funktion av betongens höjd i formen vid vissa
tidpunkter under gjutningen.
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Figur 6.5 Gjutetapp 1. Formtryck vid 0,75 m höjd i formen efter 13 min.

Figur 6.6. Gjutetapp 2. Formtryck vid 1,40 m höjd i formen efter 51 min.

Figur 6.7. Gjutetapp 3. Formtryck vid 2,00 m höjd i formen efter 1 h 50 min.
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Figur 6.8. Gjutetapp 4. Formtryck vid 2,55 m höjd i formen efter 2 h 40 min.

Figur 6.9. Gjutetapp 5. Formtryck vid 2,85 m höjd i formen efter 3 h 24 min.

Figur 6.10. Gjutetapp 6. Formtryck vid 3,25 m höjd i formen efter 3 h 45 min.
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Figur 6.11. Gjutetapp 7. Formtryck vid 3,55 m höjd i formen efter 4 h 8 min.

Figur 6.12. Gjutetapp 8. Formtryck vid 3,85 m höjd i formen efter 4 h 34 min.

Figur 6.13. Gjutetapp 9. Formtryck vid 3,90 m höjd i formen efter 4 h 52 min.
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Figur 6.14. Gjutetapp 10. Formtryck vid 4,35 m höjd i formen efter 5 h 26 min.

Figur 6.15. Gjutetapp 11. Formtryck vid 4,35 m höjd i formen efter 5 h 35 min.

Figur 6.16. Gjutetapp 12. Formtryck vid 5,10 m höjd i formen efter 6 h 13 min.
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Figur 6.17. Gjutetapp 13. Formtryck vid 5,35 m höjd i formen efter 6 h 36 min.

Figur 6.18. Gjutetapp 14. Formtryck vid 5,50 m höjd i formen efter 6 h 47 min.

Figur 6.19. Gjutetapp 15. Formtryck vid 5,60 m höjd i formen efter 7 h 9 min.

0

1

2

3

4

5

6

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

Formtryck [kPa]

H
öj

d 
i f

or
m

 [m
]

0

1

2

3

4

5

6

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

Formtryck [kPa]

H
öj

d 
i f

or
m

 [m
]

0

1

2

3

4

5

6

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

Formtryck [kPa]

H
öj

d 
i f

or
m

 [m
]



Kapitel 6 – Formtryck

59



Kapitel 7 – Provning av den hårdnade betongens egenskaper

52

Kapitel 7

7 Provning av den hårdnade betongens egenskaper

7.1 Tryckhållfasthetsprovning

Betongens tryckhållfasthet kan bestämmas genom provtryckning av betongkuber eller
betongcylindrar. Kuberna ska ha en sidlängd på 150 mm och cylindrarna skall ha en diameter
på 150 mm och en höjd på 300 mm enligt Svensk Standard. När en konstruktion gjuts i
betong, och det finns vissa krav på betongens tryckhållfasthet, gjuts normalt kuber för att dess
hållfasthetsutveckling ska kunna kontrolleras. Om tryckhållfastheten skall kontrolleras i en
befintlig konstruktion borras cylindrar ut för provtryckning.

Gjutning och provtryckning av cylindrar skall följa Svensk Standard SS 13 11 12 och SS 13
72 30. SS 13 72 10 är motsvarande standard för bestämning av kubhållfastheten. Värden på
tryckhållfastheten erhållna genom provtryckning av cylindrar är inte direkt jämförbara med
värden erhållna genom provtryckning av kuber, utan måste räknas om enligt SS 13 72 07. [14]

7.1.1 Provningsförfarande

Under denna rubrik beskrivs provning av kubhållfastheten enligt Svensk Standard SS 13 72
10.

Som tidigare nämnts skall kuberna ha en sidlängd på 150 mm. Direkt efter gjutningen
placeras dessa i ett klimatrum som håller en temperatur på ca 20 °C, där de förvaras i 1 dygn.
Därefter avformas provkropparna och lagras de följande 4 dygnen i vatten med temperaturen
20 °C eller i mycket fuktig luft med samma temperatur. Efter dessa dygn förvaras de i luft
fram till tiden för provning.

Kubernas tryckytor, d v s de ytor som kraften skall anbringas mot, skall vara plana och
parallella. Varje provkropp vägs och mäts innan de placeras i tryckpressen som belastar
provkroppen med ca 22,5 kN/s tills deformationerna börjar öka ickelinjärt, vilket inträffar
strax innan brott. Då deformationerna börjar öka ickelinjärt ökas lasten snabbare än tidigare
tills ett fullt utbildat brott uppstår. Den högsta lasten under provningen noteras som brottlast.
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En ännu utförligare beskrivning av denna metod finns att läsa i [14].

7.1.2 Resultat från provning av betongens hållfasthet

Under tillverkningen av betongen göts betongkuber på fabriken för kontroll av
tryckhållfastheten. Kubhållfastheten för dessa har sedan bestämts av Västerbottens
Byggbetong. I tabell 7.1 finns dessa resultatet redovisade. Kuber togs även ut på
byggarbetsplatsen, dessa kuber blev dock aldrig tryckta varför resultat från dessa inte kan
redovisas.

Cylindrar borrades ut ur bron för att kontrollera betongens tryckhållfasthet. Två cylindrar
borrades ut ur bottenplattorna (diameter 104 mm och längd 230 – 260 mm) och två ur
överbyggnadens kantbalk (diameter 104 mm och längd 280 – 300 mm). Resultatet framgår av
tabell 7.1.

Tabell 7.1. Tryckhållfasthet [MPa] vid 28 dygns ålder.
Bottenplattor,
fabrik (kuber)

Överbyggnad,
fabrik (kuber)

Bottenplattor, bygge
(cylindrar)

Överbyggnad, bygge
(cylindrar)

71,2 58,9 69,5 71,7
71,8 58,0 65,0 64,3
69,9 62,2 - -
66,1 60,5 - -
63,2 60,8 - -
62,6 62,7 - -

- 60,6 - -
- 60,4 - -

Medel:67,5 Medel:60,5 Medel:67,3 Medel:68,0

Resultatet från provtryckningen av betongkuberna är enligt BBK 94 ej godkänt för varken
bottenplattor eller överbyggnad. Resultatet från provtryckning av cylindrarna är däremot
godkänt enligt BBK 94 om man bortser från att där krävs minst 3 provkroppar. [18] Betongen
skulle hålla hållfasthetsklass K65.

7.2 Frostprovning

Västerbottens Byggbetong har frostprovat betongen från fabriken, och Vägverket Produktion
Nord har frostprovat betongen från arbetsplatsen.

Provning av betongens frostbeständighet skall ske enligt Svensk Standard SS 13 72 44.
Frostprovningen kan ske enligt två metoder, metod A eller B. Vid provningen enligt metod A
bestäms betongens motståndsförmåga mot upprepad frysning och upptining i kontakt med
3 % – ig NaCl – lösning. NaCl står för natriumklorid och är den kemiska benämningen på
vanligt salt. Vid provning enligt metod B är NaCl – lösningen utbytt mot vatten.

I detta fall har provningen skett enligt metod A.
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Provningen kan ske antingen på därför avsedda provkroppar eller provkroppar uttagna ur en
befintlig konstruktion.

7.2.1 Provningsförfarande

Enligt Svensk Standard skall provkropparna bestå av antingen kuber med en sidlängd på 150
mm eller cylindrar med en diameter på > 95 mm. Cylinderformade provkroppar används när
det gäller provning av betongen i en befintlig konstruktion.

Kuberna skall under det första dygnet efter gjutning förvaras i ett klimatrum som håller en
temperatur på 20 °C, skyddade mot uttorkning med plastfolie. Efter 1 dygn avformas kuberna
och placeras i ett vattenbad med en temperatur på 20 °C för att där lagras tills de uppnått en
ålder på 5 – 7 dygn. Den fortsatta lagringen sker i ett klimatrum som håller en temperatur på
20 °C och en relativ luftfuktighet på 50 %.

Vid ca 21 dygns ålder sågas en 50 mm tjock skiva ut från kuberna. Skivan lagras därefter i
klimatrummet i ytterligare 7 dygn. Under denna period limmas en gummiduk på skivans alla
sidor, utom den som skall frystestas, på så sätt att en kant bildas som gör det möjligt att
behålla ett lager vätska (NaCl – lösning eller vatten) på frysytan.

Innan provningen isoleras alla sidor utom frysytan och ett avdunstningsskydd bestående av
plastfolie placeras över vätskan. Den preparerade provkroppen utsätts efter detta för totalt 56
temperaturcykler under vilken temperaturen varierar mellan -20 och +25 °C på 1 dygn.

Vid vissa bestämda tidpunkter, när temperaturen är över 0 °C, samlas avflagnat material upp,
torkas och vägs. Ju mindre avflagnat material desto bättre frostbeständighet har betongen.

För att betongens frostbeständighet skall bedömas som acceptabel måste medelvärdet av det
avflagnade materialet från provkropparna var mindre än 1,0 kg/m2 samtidigt som kvoten av
avflagnat material efter 56 cykler och avflagnat material efter 28 cykler skall vara mindre än
2. För att betongens frostbeständighet skall bedömas som mycket god måste mängden
avflagnat material vara mindre än 0,1 kg/m2 för alla provkropparna. [14]

En ännu utförligare beskrivning av denna metod finns att läsa i [14].

7.2.2 Resultat från provning av betongens frostresistens

I tabell 7.2 framgår resultatet från frostprovningen av två cylindrar utborrade ur
bottenplattorna.

Tabell 7.2. Frostprovning av betongen i bottenplattorna.
Provmärkning Ackumulerad avflagning efter 56 frostcykler [kg/m2]
F1 4,77
F2 0,06
Medelvärde 4,42
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Av tabell 7.2 framgår att medelvärdet av betongens avflagning är 4,42 kg/m2, vilket ej är
godkänt. Detta förklaras med att betongen till den östra bottenplattan (prov F1) inte hade
någon tillsats av luftporbildare, vilket medförde en låg lufthalt som i sin tur medförde dålig
frostresistens. Resultatet från provningen av betongen från den västra bottenplattan (prov F2)
skulle ha blivit att betongen har mycket god frostresistens, men medelvärdet dras ned av den
betong som inte innehåller tillräckligt med luft.

Av tabell 7.3 framgår resultatet från frostprovningen av betongen från överbyggnaden.

Tabell 7.3. Frostprovning av betongen i överbyggnaden.
Provmärkning Ackumulerad avflagning efter 56 frostcykler [kg/m2]
F3 0,02
F4 0,04
F5 0,02
Medelvärde 0,03

Av resultatet framgår att betongens frostbeständighet är mycket god.

7.3 Krympning

7.3.1 Allmänt

Betongens krympning beror av en mängd faktorer. De viktigaste av dessa är den relativa
luftfuktigheten i omgivande luft, betongens sammansättning och behandling,
konstruktionsdelens utformning samt betongens ålder efter gjutningstillfället.

Enligt BBK är betongs slutkrympning i normal utomhusmiljö 610250 −⋅=csε , vid en relativ

luftfuktighet på ca 0,75.

Som ett ungefärligt mått på när huvuddelen av krympningen har skett kan följande
uppskattningar nämnas. För en vägg med möjlighet till fuktavgivning åt två håll
(endimensionell uttorkning) uppnås 80 % av krympningen efter ca 1 år, om väggen har en
tjocklek på 0,1 m. Om väggen har en tjocklek på 0,4 m tar det ca 10 år, och vid en tjocklek av
1 m eller mer tar det bortåt 100 år innan huvuddelen av krympningen har ägt rum.

Värdet på slutkrympningen är i första hand beroende av den relativa luftfuktigheten. För
utomhuskonstruktioner kan den relativa luftfuktigheten antas ha årsmedelvärdet 80 %.

Storleken på krympningen är också till väsentlig grad beroende av betongens
sammansättning, där vattenhalten syns vara den huvudsakligen avgörande faktorn.

Vid extrema fall som till exempel en betong med lättflytande konsistens och en maximal
stenstorlek på 16 mm ökas krympningen med ca 20 % jämfört med en ”normal” betong som i
detta sammanhang utgörs av en trögflytande betong med en maximal stenstorlek på 32 mm.
Den senare betongen är vanlig i brosammanhang. Ett extremfall åt andra hållet, än det nyss
nämnda, skulle kunna vara en betong med styv konsistens och en maximal stenstorlek på 64
mm. I detta fallet kan krympningen antas minska med ca 20 %.
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Om bara en av de ovan nämnda faktorerna, konsistens och stenstorlek, ändras blir inverkan
ungefär hälften så stor.

De värden på krympningen som behandlats är krympningens medelvärde över ett tvärsnitt.
Med detta menas ett värde som kan användas för att beräkna en konstruktionsdels
längdändring om den antas vara fri. Krympningen kan ha en betydande ojämn fördelning över
ett tvärsnitt, vilket bland annat kan orsaka sprickor i konstruktionen. Hur ojämn fördelningen
blir beror bland annat av konstruktionens utformning, men varierar även med tiden. [8]

7.3.2 Val av mätmetod

Mätning av betongens krympning kan ske på några olika sätt. Det finns en Svensk Standard,
SS 13 72 15, utarbetad av Byggstandardiseringen, BST, där en bedömning av hårdnande
betongs krympning görs. Bedömningen görs genom en uppmätning av längdändringen hos
provkroppar som skall ha vissa dimensioner. Uppmätningen genomförs med mätklockor som
placeras mot ingjutna mätdubbar i provkropparnas ändytor. [14] Denna metod är dock mycket
omständig då en speciell mätrigg måste byggas för att kunna mäta provkropparna, samtidigt
som noggrannheten blir för dålig, speciellt vid mätning av betongens kemiska krympning.
Denna provningsmetod används normalt inte vid Luleå tekniska universitet.

Efter noggrant övervägande bestämdes att krympprovningen skulle genomföras enligt en
metod som är utarbetad vid LTU. Mätningarna har genomförts på provkroppar med samma
dimensioner som provkropparna enligt Svensk Standard. Skillnaden ligger i att mätdubbarna
är fastlimmade på provkropparnas långsidor, istället för på ändytorna som i standarden.
Uppmätningen av längdändringen sker med en handhållen Steigermätare, se bild 7.2, vilket
medför att ingen rigg behöver byggas. Det är med andra ord krympning på ytan som mäts.
Detta gör att det inte direkt går att jämföra dessa värden med värden uppmätta enligt Svensk
Standard, i vilken ändkrympningen mäts.

7.3.3 Utrustning

Formarna skall vara formbeständiga och vattentäta, av icke vattensugande material som till
exempel stål, plast eller särskilt behandlat trä. Formarnas längd är inte bestämd till ett visst
mått men bör vara minst 300 mm. Bredden och höjden skall vara 100 mm.

Mätdubbar av korrosionsbeständig metall limmas på provkropparnas sidoytor. I mätdubbarnas
ytor finns en stålkula inpressad som Steigermätaren skall anbringas mot.
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Bild 7.1. Bilden visar en provkropp med fastlimmade mätdubbar.
Vidare behövs ett vattenbad där provkropparna kan lagras under den första tiden. Vattenbadet
skall hålla en temperatur på ca 20 °C. Efter det att provkropparna har tagits upp ur vattnet
skall de förvaras i ett konditioneringsutrymme som skall hålla en temperatur på 20 °C och en
relativ luftfuktighet på 50 %.

Provkropparnas längdändring mellan dubbarna skall uppmätas med en Steigermätare som har
en noggrannhet på ± 0,001 mm.

Bild 7.2. Steigermätare och referensstav. Steigermätaren har en noggrannhet på 0,001 mm.
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7.3.4 Gjutning och härdning av provkroppar

Vid gjutning av provkropparna skall formarna fyllas med betong utan att vibreras.

Formarna skall under det första dygnet lagras i ett lämpligt utrymme med fritt vatten på ytan.
Efter detta dygn skall provkropparna avformas och under de kommande 6 dygnen lagras i ett
vattenbad. Tiden därefter lagras provkropparna, mellan mättillfällena, i ett utrymme som
håller en temperatur på 20 °C och en relativ luftfuktighet på 50 %.

Storleken på provkropparna samt gjutningen och härdningen av dessa följer Svensk Standard
för att göra en jämförelse möjlig.

7.3.5 Mätning

När provkropparna har tagits upp ur vattnet så tätas två av tre provkroppar på alla sidor utom
två långsidor med asfaltpapp, detta för att simulera ett endimensionellt uttorkningsförfarande.
Den tredje provkroppen tätas på alla sidor för att en uppfattning av betongens självkrympning
eller kemiska krympning skall erhållas.

Provkropparna har försetts med två mätdubbar, med ett avstånd på 200 mm, på två
motstående långsidor. Varje mätning börjas med att en referensstav mäts, sedan mäts längden
mellan mätdubbarna på provkroppens båda sidor. Mätningen avslutas sedan med att
referensstaven mäts igen. Referensstaven används för att korrigera mätningarna mot en
eventuell förändring av omgivande lufttemperatur, som medför en längdförändring av
provkropparna.

Provkropparnas längd, mellan mätdubbarna, mäts första gången direkt efter det att de har
tagits upp ur vattnet efter 7 dygn från gjutningen. Därefter bestäms provkropparnas
längdändring med en noggrannhet på ± 0,001 mm vid tidpunkterna 5, 7, 14, 32, 63 och 91
dygns ålder.

Krympningen beräknas som längdändringen i förhållande till den uppmätta längden vid 7
dygns ålder.

7.3.6 Beräkning av krympningens storlek

Krympningen vid respektive tidpunkt beräknas som längdändringen räknat från 7 dygns ålder
dividerat med 200 mm, som var den initiella längden mellan mätdubbarna.

Längdförändringen vid respektive mättillfälle bestäms som medelvärdet av längdförändringen
mellan dubbarna på respektive sida av provkroppen, efter korrigering för eventuell
längdutvidgning/ -förkortning. Korrigeringen sker genom att lägga till eller dra bort
längdförändringen på referensstaven relativt längden den hade vid 7 dygns ålder.
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7.3.7 Resultat av uppmätt krympning

I bilaga 7 finns de uppmätta värdena på provkropparnas längdförändring.

I tabell 7.4 redovisas de, från bilaga 7, framräknade värdena på provkropparnas krympning.

Tabell 7.4. Tabellen visar krympningen i [%] för de olika provkropparna.

Tid [d] Provkropp 1 1 Provkropp 21 Provkropp 32
Traditionell betongs
krympning 3

0 0 0 0 0
5 0,0085 0,0110 0,0015 0,0086
7 0,0108 0,0125 0,0010 0,0101
14 0,0170 0,0180 0,0013 0,0141
32 0,0273 0,0303 0,0043 0,0206
63 0,0398 0,0408 0,0048 0,0274
91 0,0485 0,0480 0,0043 0,0315

1. Dessa provkroppar är förseglade på alla sidor utom två långsidor för att simulera ett
endimensionellt uttorkningsförfarande.

2. Denna provkropp är förseglad på alla sidor för att ett mått skall fås på betongens kemiska krympning.
3. Värdena beräknade enligt [7].

I diagram 7.2 åskådliggörs provkropparnas krympning.

Diagram 7.2. Diagrammet visar vibreringsfri och traditionell betongs krympning.

Ur tabell 7.4 och diagram 7.2 ses att den vibreringsfria betongen uppvisar en större
krympning än traditionell betong, kurva ”Trad btg ber”, beräknad enligt [8].

Krympningens storlek är dock beroende av ett flertal faktorer som t ex mängden finmaterial,
ballasttyp, vatteninnehåll, blandningsordning, blandningstid, typ av blandare o s v. Detta
medför att det förekommer stora spridningar i uppmätta och beräknade värden på
krympningen. Troligen krymper dock vibreringsfri betong i allmänhet mer än traditionell
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betong beroende på att den innehåller mer finmaterial, mer vatten och har en ballast med
mindre största kornstorlek.

Den krympning som har diskuterats ovan består av två delar, dels den krympning som beror
på fuktavgång från provkroppen och dels den krympning som benämns kemisk krympning
eller självkrympning. Den kemiska krympningen beror på de kemiska reaktionerna inne i
provkroppen och uppkommer även om fuktavgången förhindras helt.

Kurvan ”Prov 3-tätad” visar krympningen för den provkropp som var helt tätad. Den
uppmätta krympningen är alltså ett mått på betongens kemiska krympning. Det är svårt att
göra någon jämförelse mot hur motsvarande kurva skulle se ut för traditionell betong då den
litteratur som finns idag inte behandlar dessa två separata delar av krympningen utan endast
dess absoluta värde.
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Kapitel 8

8 Diskussion och slutsatser

Gjutningen av bron gick relativt bra bortsett från att några mindre gjutsår bildades och att det
uppstod problem vid skapandet av brons bombering och kantbalkarnas lutande överyta.
Gjutsåren kan delvis förklaras med att betongen gjordes något styvare för att underlätta
gjutningen av de lutande ytorna. Detta medförde att den inte förmådde att fylla ut formen
ordentligt på alla ställen som t ex under kantbalkarnas avfasningslist och längst ut på
vingmurarna. Några längre gjutuppehåll kan också förklara gjutsåren då underliggande betong
stelnade för mycket så att den nya betongen rullade på ytan av den äldre istället för att blandas
med denna.

Gjutsåren som uppstod på vingmurarna hade kanske kunnat undvikas om det hade vibrerats
utanpå formluckorna i kombination med att dessa inte hade gjorts så täta så att lite pasta hade
tillåtits tränga upp mellan brädorna.

Formtrycket blev inte så lågt som vissa tidigare mätningar visat. De formtryck som här
uppmättes på den vibreringsfria betongen hade ett maximalt värde på ca 29 kPa, vilket ligger
något under det dimensionerande formtrycket för traditionell betong som enligt [9] är knappt
33 kPa, vid samma genomsnittliga stighastighet (0,8 m/h).

Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, har utfört formtrycksmätningar under en gjutning av en
plattrambro i vibreringsfri betong i Kjula, som ligger i södra Sverige. Även vid dessa
mätningar var den genomsnittliga stighastigheten 0,8 m/h, vilket innebär att en direkt
jämförelse är möjlig att göra. Dessa mätningar visade att det maximala formtrycket uppgick
till ca 16 kPa. Detta formtryck är alltså 45 % lägre än formtrycket som uppmättes i Umeå. I
Kjula var dock betongens flytsättmått endast ca 630 mm.

Den exakta orsaken till det höga formtrycket i Umeå kan vara svår att hitta, men kan bero på
några anledningar. Den första anledningen är att betongleveransen från fabriken var låg vilket
medförde att det i princip vibrerades varje gång betong pumpades ut i formen. Denna
systematiska vibrering kan ha påverkat formtrycket trots att betongen normalt inte är speciellt
mottaglig för vibrering. Betongens flytsättmått var i gjutningens inledning mycket för högt,
ända upp till 800 mm, vilket kan ha bidragit till det höga formtrycket. Flytsättmåttet skulle
ligga i intervallet 670 – 720 mm.
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En annan möjlig förklaring till det höga formtrycket kan ligga i det faktum att det vid
tillverkningen av betongen, av misstag, tillsattes för mycket vatten. Detta medförde att
betongens vattencementtal, vct, hamnade mellan 0,45 och 0,48 istället för avsedda 0,40. Detta
kan ha haft en viss inverkan på betongens tixotropa egenskaper, vilka hittills antagits
innehålla förklaringen till de låga formtryck som den vibreringsfria betongen uppvisat vid ett
flertal tillfällen. Detta trots att betongen inte uppvisade något tecken på separation och att dess
flytsättmått m m var acceptabelt, bortsett från de första 6 lassen.

Trots ovanstående kan det konstateras att det maximala uppmätta formtrycket är drygt 10 %
lägre än det dimensionerande formtrycket för traditionell betong. Man bör inte försöka göra
ekonomiska besparingar genom att dimensionera formarna för lägre formtryck än för
traditionell betong då formtrycket kan bli lika högt. Så länge formtrycket är lika med, eller
lägre, än formtrycket för traditionell betong, kan detta anses vara godkänt med tanke på alla
andra fördelar som den vibreringsfria betongen medför.

Det finns även andra mätningar som visat på ett formtryck som är i samma storleksordning
som de som uppmättes i Umeå, d v s ca 10 % under det dimensionerade formtrycket enligt
[9].

Den uppmätta krympningen är inledningsvis betydligt större än för traditionell betong.
Exempelvis är krympningen för den vibreringsfria betongen ca 45 % större än krympningen
för den traditionella betongen vid 32 dygns ålder. Krympningen har med all säkerhet
påverkats av att mängden vatten överdoserades vid tillverkningen av betongen. Detta har
troligen medfört att krympningens storlek blev något större än vad den annars skulle ha blivit.

Den vibreringsfria betongen innehåller ca 150 kg filler per m3 betong. Detta gör att
pastamängden är större än för traditionell betong vilket gör att också krympningen blir större.
Betongens krympning sker i pastadelen eftersom ballasten kan betraktas som opåverkbar. [7]

Den vibreringsfria betongen har stor potential och har kommit för att stanna. Den bör dock i
första hand användas till vertikala konstruktionsdelar som den är bäst lämpad för. Problem
kan uppstå med att skapa lutande ytor då betongen lätt vill rinna i väg. Det är inget problem
att blanda vibreringsfri och traditionell betong varför de vertikala delarna skulle kunna gjutas i
vibreringsfri betong och övriga delar i traditionell betong. På detta sätt tas båda betongernas
fördelar tillvara.

En fortsatt satsning på forskning och utveckling av den vibreringsfria betongen är nödvändig.
Fler mätningar av betongens formtryck måste genomföras för att säkra slutsatser skall kunna
dras angående dess storlek. Den vibreringsfria betongens krypning och vidhäftning bör också
undersökas för att en uppfattning skall fås om dessa skiljer sig från traditionell betongs.
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Provning av vibreringsfri brobetong vid Betonglabb Västerslätt i Umeå 1999-01-21.
Med Vägverket och Masters Builders.

Pro
v n

r
Tid Vikt

 0
-4

 b
ör

 [k
g]

Gru
sfu

kt 
0-

4 
[%

]

Vikt
 0

-4
 ä

r [
kg

]

Vikt
 0

-8
 b

ör
 [k

g]

Gru
sfu

kt 
0-

8 
[%

]

Vikt
 0

-8
 ä

r [
kg

]

Vikt
 8

-1
6 

bö
r [

kg
]

Vikt
 8

-1
6 

är
 [k

g]

Vikt
 C

em
fill

er
 b

ör
 [k

g]

Vikt
 C

em
fill

er
 ä

r [
kg

]

Vikt
 C

em
en

t b
ör

 [k
g]

Vikt
 C

em
en

t ä
r [

kg
]

Vikt
 L

uf
t b

ör
 [k

g]

Vikt
 L

uf
t ä

r [
kg

]

Vikt
 F

lyt
 b

ör
 [k

g]

Vikt
 F

lyt
 ä

r [
kg

]

Vikt
 V

at
te

n 
bö

r [
kg

]

Vikt
 V

at
te

n 
är

 [k
g]

Tot
al 

m
än

gd
 V

at
te

n 
[kg

]

Avs
et

t V
CT

Uträ
kn

at
 V

CT*

Kon
sis

te
ns

m
ät

ar
e 

vis
ar

Utb
re

dn
ing

sm
åt

t [
m

m
]

Lu
ft 

[%
]

M
icr

oA
ir, 

[%
] a

v C
em

en
tvi

kt

Glen
niu

m
 5

1,
 [%

] a
v C

em
en

t+
Fille

r v
k

1 10:43 487 2.1 487 481 0.9 480 696 669 150 150 420 417 2.52 2.53 4.03 4.05 142 141 156 0.4 0.37 108 För trög 6.6 0.015 0.70

2 11:11 487 2.1 496 481 0.9 470 696 670 150 150 420 416 2.52 2.52 4.20 4.20 142 143 158 0.4 0.38 100 Separerar - 0.015 0.75

3 11:25 487 2.1 483 481 0.9 486 696 678 150 151 420 417 2.52 2.52 3.82 3.84 142 141 156 0.4 0.37 108 700 3.8 0.015 0.66

4 11:53 487 2.1 486 489 2.7 492 696 679 150 151 420 416 2.52 2.60 3.40 3.41 134 134 157 0.4 0.38 115 700 3.3 0.015 0.60

5 12:20 487 2.1 485 489 2.7 490 699 697 150 150 420 416 3.36 3.40 3.17 3.18 133 134 157 0.4 0.38 118 700 - 0.020 0.55

6 12:46 487 2.1 485 489 2.7 491 699 690 150 151 420 415 3.36 3.49 2.56 2.56 133 135 158 0.4 0.38 119 700 3,8** 0.020 0.45

* På grund av en överdosering av mängden vatten vid betongtillverkningen blev det verkliga vct ca 0,45.
** Efter 1 timme i bilen med långsam rotering har luften ökat till 6,2 % och flytsättmåttet minskat till 650 mm.
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Kontrollplan vibreringsfri betong Bro AC 1689

Produktkontroll ballast           Datum: 1999-07-01
Fukthalt

30 min/prov Tidpunkt Satsnummer Provtagare
0-4 0-8

Prov 1* 05:45 4.2 3.3 TP

Prov 2 06:30 4 3 TP

Prov 3 07:00 3.8 2.8 TP

Prov 4 07:45 4.6 2.8 TP

Prov 5 08:15 4.6 2.5 TP

Prov 6 09:30 4.5 2.5 TP

* Före leverans

Kommentar: Vid prov 3 och 4 kontrollerades fukten i fraktionen 8-16 (0,3 resp 0,5 %)

TP - Torvald Parkén, Västerbottens Byggbetong

Uppmätt fukthalt [%]
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Kontrollplan vibreringsfri betong Bro AC 1689

Produktkontroll betong vid fabrik                           Datum: 1999-07-01
Lufthalt

Provnr Tidpunkt Lassnummer Uppmätt värde Provtagare
lufthalt [%]

Prov 1 06:25 1 1.3 JÅ

Prov 2 06:45 2 1.5 JÅ

Prov 3 07:15 3 1.5 JÅ

Prov 4 08:40 5 5 JÅ

Prov 5 09:15 6 5 JÅ

Prov 6 09:45 7 5.2 JÅ

Prov 7 11:00 9 5.2 JÅ

Kommentar: Första 22 m³ levererades utan luftporbildande medel på begäran av VV

JÅ - Jörgen Åström, Västerbottens Byggbetong



Bilaga 2

68

Kontrollplan vibreringsfri betong Bro AC 1689

Produktkontroll betong vid fabrik             Datum: 1999-07-01
Flytsättmått, U, och T50

Provnr Tidpunkt Lassnummer Provtagare
U [mm] T50 [s]

Prov 1 06:25 1 750 3 JÅ

Prov 2 06:45 2 730 3 JÅ

Prov 3 07:15 3 750 3 JÅ

Prov 4 08:00 4 750 3 JÅ

Prov 5 08:40 5 700 4.5 JÅ

Prov 6 09:15 6 700 4 JÅ

Prov 7 09:45 7 700 4 JÅ

JÅ - Jörgen Åström, Västerbottens Byggbetong

Uppmätt värde
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Kontrollplan vibreringsfri betong Bro AC 1689

Produktkontroll betong vid byggplats              Datum: 1999-07-01
Flytsättmått, U, och T50

Prov Tidpunkt Lassnummer Provtagare
U [mm] T50 [s]

Prov 1 07:10 1 800 4 IJ

Prov 2 07:52 2 720 6 IJ

Prov 3 08:12 3 720 6 IJ

Prov 4 08:56 4 700 6 IJ

Prov 4* 09:03 4 700 5 IJ

Prov 5 09:43 5 690 5 IJ

Prov 6 10:04 6 710 5 IJ

Prov 7 10:42 7 720 4.5 IJ

Prov 8 11:25 8 700 4 IJ

* Efter pump

IJ - Ivar Jonsson, Västerbottens Byggbetong

Uppmätt värde
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Kontrollplan vibreringsfri betong Bro AC 1689

Produktkontroll betong vid byggplats                           Datum: 1999-07-01
Lufthalt

Prov Tidpunkt Lassnummer Uppmätt värde Provtagare
lufthalt [%]

Prov 1 1 IJ

Prov 2 07:57 2 1.8 IJ

Prov 3 3

Prov 4 4

Prov 5 09:50 5 8 IJ

Prov 6 10:07 6 5,6* IJ

Prov 7 10:48 7 4.8 IJ

Prov 8 11:25 8 7,0** IJ

* Efter pump 5,8
** Efter pump 4,9

IJ - Ivar Jonsson, Västerbottens Byggbetong
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Kontrollplan vibreringsfri betong Bro AC 1689

Produktkontroll betong vid byggplats                       Datum: 1999-07-01
Temperatur

Provnr Tidpunkt Lassnummer Uppmätt värde Provtagare
temperatur [C]

Prov 1 07:14 1 19.8 IJ

Prov 2 10:06 6 21.2 IJ

Kommentar: Lufttemperatur 17 C

IJ - Ivar Jonsson, Västerbottens Byggbetong
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Kontrollplan vibreringsfri betong Bro AC 1689

Produktkontroll betong vid byggplats       Datum: 1999-07-01
L-låda

Provnr Tidpunkt Satsnr Provtagare
T20 [s] T40 [s] H1 [mm] H2 [mm]

Prov 1 08:11 2 5 100 80 IJ

IJ - Ivar Jonsson, Västerbottens Byggbetong

Uppmätt värde
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Kontrollplan vibreringsfri betong Bro AC 1689

Produktkontroll betong vid fabrik                          Datum: 1999-08-12
Lufthalt

Provnr Tidpunkt Satsnummer Uppmätt värde Provtagare
lufthalt [%]

Prov 1 05:15 1 2.6 JÅ

Prov 2 05:35 2 7 JÅ

Prov 3 06:00 3 4.8 JÅ

Prov 4 06:15 4 6.4 JÅ

Prov 5 06:50 5 6 JÅ

Prov 6 07:40 6 6.2 JÅ

Prov 7 08:25 8 6.5 JÅ

Prov 8 09:10 10 5.4 JÅ

Prov 9 09:50 12 5.6 JÅ

Prov 10 11:00 15 5.6 JÅ

Prov 11 11:45 17 5 JÅ

Prov 12 12:20 19 5.7 JÅ

Prov 13 13:00 21 4.7 TS

Prov 14 14:20 23 4.9 TS

Prov 15 15:35 26 5.8 JÅ

Prov 16 16:10 28 5.3 JÅ

Prov 17 16:50 30 5.3 JÅ

Prov 18 17:45 32 5.3 JÅ

Prov 19 18:30 34 5.2 JÅ

Prov 20 19:10 36 5 JÅ

Prov 21 19:50 38 5.2 JÅ

JÅ - Jörgen Åström, Västerbottens Byggbetong

TS - Torgny Sehlstedt, Västerbottens Byggbetong
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Kontrollplan vibreringsfri betong Bro AC 1689

Produktkontroll betong vid fabrik             Datum: 1999-08-12
Flytsättmått, U, och T50

Provnr Tidpunkt Satsnummer Provtagare
U [mm] T50 [s]

Prov 1 05:15 1 710 3 JÅ

Prov 2 05:30 2 720 3 JÅ

Prov 3 06:00 3 720 3 JÅ

Prov 4 06:15 4 710 3 JÅ

Prov 5 06:50 5 730 2 JÅ

Prov 6 07:35 6 700 3 JÅ

Prov 7 08:25 8 720 3 JÅ

Prov 8 09:10 10 700 3 JÅ

Prov 9 09:50 12 710 3 JÅ

Prov 10 11:00 15 650 4 JÅ

Prov 11 11:45 17 670 4 JÅ

Prov 12 12:20 19 640 5 JÅ

Prov 13 13:05 21 690 4 TS

Prov 14 14:20 23 630 6 TS

Prov 15 15:35 26 640 5 JÅ

Prov 16 16:10 28 650 5 JÅ

Prov 17 16:50 30 640 5 JÅ

Prov 18 17:45 32 650 5 JÅ

Prov 19 18:30 34 620 6 JÅ

Prov 20 19:10 36 670 4 JÅ

Prov 21 19:50 38 650 4 JÅ

JÅ - Jörgen Åström, Västerbottens Byggbetong

TS - Torgny Sehlstedt, Västerbottens Byggbetong

Uppmätt värde
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Kontrollplan vibreringsfri betong Bro AC 1689

Produktkontroll betong vid byggplats             Datum: 1999-08-12
Flytsättmått, U, och T50

Provnr Tidpunkt Lassnummer Provtagare
U [mm] T50 [s]

Prov 1 06:23 1 720 5 IJ

Prov 2 06:48 2 790 4 IJ

Prov 3 07:13 3 730 4 IJ

Prov 3* 07:23 4 780 3 IJ

Prov 4 07:42 4 740 4 IJ

Prov 5 08:04 5 750 4 IJ

Prov 6 08:25 6 760 4 IJ

Prov 7 08:55 7 700 4 TS

Prov 8 09:30 8 700 5 TS

Prov 9 10:15 10 710 4 TS

Prov 10 10:50 11 720 5 IJ

Prov 11 12 710 4 IJ

Prov 12 11:38 15 700 6 IJ

Prov 13 12:05 16 710 5 IJ

Prov 14 12:50 17 690 6 IJ

Prov 15 14:35 21 680 6 IJ

Prov 16 15:04 22 600 7 IJ

Prov 16* 15:17 23 690 7 IJ

Prov 18 16:04 26 670 8 IJ

Prov 19 16:51 28 680 7 IJ

Prov 20 17:35 29 710 6 IJ

Prov 21 18:41 32 680 7 IJ

Prov 22 19:22 34 690 6 IJ

Prov 23 20:21 36 700 7 IJ

Prov 24 20:50 38 730 5 IJ

* Efter pump

IJ - Ivar Jonsson, Västerbottens Byggbetong

Uppmätt värde
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Kontrollplan vibreringsfri betong Bro AC 1689

Produktkontroll betong vid byggplats                        Datum: 1999-08-12
Lufthalt

Provnr Tidpunkt Lassnummer Uppmätt värde Provtagare
lufthalt [%]

Prov 1 06:20 1 4.2 IJ

Prov 2 06:53 2 4.0 IJ

Prov 3 07:11 3 5.8 IJ

Prov 4 07:20 4 6.2 IJ

Prov 5 08:09 5 7.2 IJ

Prov 6 08:30 6 7.0 IJ

Prov 7 09:02 7 6.9 IJ

Prov 8 09:35 8 6 TS

Prov 9 10:18 10 4.8 TS

Prov 10 10:35 11 4.4 TS

Prov 11 10:50 12 5.6 TS

Prov 12 12:09 16 5.6 IJ

Prov 13 13:00 17 6 IJ

Prov 14 14:55 22 6 IJ

Prov 15 16:12 26 5.8 IJ

Prov 16 16:55 28 6.1 IJ

Prov 17 17:40 29 6.1 IJ

Prov 18 18:37 32 6.1 IJ

Prov 19 20:15 36 5.3 IJ

IJ - Ivar Jonsson, Västerbottens Byggbetong

TS - Torgny Sehlstedt, Västerbottens Byggbetong
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Kontrollplan vibreringsfri betong Bro AC 1689

Produktkontroll betong vid byggplats                      Datum: 1999-08-12
Temperatur

Provnr Tidpunkt Lassnummer Uppmätt värde Provtagare
temperatur [C]

Prov 1 7 18 IJ

Prov 2 16 17 IJ

Prov 3 20 20 IJ

Prov 4 26 20 IJ

Prov 5 32 20 IJ

Prov 6 36 20 IJ

Prov 7 38 18 IJ

IJ - Ivar Jonsson, Västerbottens Byggbetong
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Kontrollplan vibreringsfri betong Bro AC 1689

Produktkontroll betong vid byggplats                       Datum: 1999-08-12
L-låda

Prov Tidpunkt Satsnr Provtagare
T20 [s] T40 [s] H1 [mm] H2[mm]

Prov 1 07:03 2 4 105 95 IJ

Prov 2 2 4 100 90 TS

Prov 3

Prov 4

Prov 5

Prov 6

IJ - Ivar Jonsson, Västerbottens Byggbetong

TS - Torgny Sehlstedt, Västerbottens Byggbetong

Uppmätt värde
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BetongDatorn
Betongtemperaturer

Startdatum: 1999-08-12 Starttid: 14:00 Intervall: 60 min

*1* Ram -2,0 (2 m ner i rambenet från ÖK ramben)
*2* Vot 1,0 RB (1 m in i voten från rambenet)
*3* Kantbalk
*4* Platta

Dag Tid *1* *2* *3* *4*
0.0 14:00 19.0 19.5 19.5 19.5

15:00 19.0 19.0 17.5 18.0
16:00 19.0 19.0 18.5 17.0
17:00 20.0 19.5 18.5 16.5
18:00 21.0 19.5 19.0 19.0
19:00 23.0 20.0 19.0 19.0
20:00 26.0 21.0 19.0 19.0
21:00 29.0 22.5 19.5 19.0
22:00 32.0 24.5 20.0 19.0
23:00 36.0 27.0 21.5 20.0
00:00 39.0 29.5 23.5 21.0
01:00 41.5 32.0 25.5 22.5

0.5 02:00 43.0 35.0 28.5 24.5
03:00 44.0 37.0 31.0 27.0
04:00 45.0 38.5 34.0 29.5
05:00 46.0 39.5 36.0 32.0
06:00 46.5 40.5 38.0 34.0
07:00 47.0 41.0 39.0 35.0
08:00 47.5 42.0 40.0 36.0
09:00 48.0 42.5 41.0 37.0
10:00 48.0 43.0 41.5 37.5
11:00 48.5 43.5 42.5 38.0
12:00 48.5 44.0 43.0 39.0
13:00 48.5 44.0 43.5 39.5

1.0 14:00 48.5 44.5 44.0 40.0
15:00 49.0 45.5 44.5 41.0
16:00 49.0 45.5 45.0 41.0
17:00 49.0 46.0 45.0 41.5
18:00 49.0 46.5 45.5 41.5
19:00 49.0 46.5 45.5 41.5
20:00 49.0 46.5 45.5 41.5
21:00 49.0 46.5 45.5 41.0
22:00 49.0 46.5 45.0 40.5
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23:00 48.5 46.5 45.0 40.0
00:00 48.5 46.0 44.5 39.5
01:00 48.5 46.0 44.0 39.0

1.5 02:00 48.0 45.5 43.5 38.5
03:00 48.0 44.5 43.0 37.5
04:00 47.5 44.0 42.5 37.0
05:00 47.0 43.5 42.0 36.0
06:00 47.0 43.0 41.5 35.5
07:00 46.5 42.5 41.0 35.0
08:00 46.0 42.0 40.5 34.0
09:00 45.5 41.5 40.0 33.5
10:00 45.0 41.0 40.0 33.5
11:00 45.0 40.5 39.5 33.5
12:00 44.5 40.5 40.0 33.5
13:00 44.5 40.5 40.0 34.0

2.0 14:00 44.0 40.5 39.5 34.0
15:00 43.5 40.5 39.5 34.0
16:00 43.5 40.5 39.5 34.5
17:00 43.0 40.5 39.5 34.5
18:00 43.0 40.0 39.0 34.0
19:00 42.5 40.0 38.5 34.0
20:00 42.5 40.0 38.0 33.5
21:00 42.0 39.5 37.5 33.0
22:00 41.5 39.0 37.0 32.5
23:00 41.5 39.0 36.5 32.0
00:00 41.0 38.5 36.0 31.0
01:00 41.0 37.5 35.5 30.5

2.5 02:00 40.5 37.0 35.0 30.0
03:00 40.0 36.5 34.5 29.5
04:00 39.5 36.0 34.0 29.0
05:00 39.5 35.5 33.5 28.0
06:00 39.0 35.0 33.0 27.5
07:00 38.5 34.5 32.5 27.0
08:00 38.0 34.0 32.0 26.5
09:00 38.0 33.5 31.5 26.5
10:00 37.5 33.5 31.5 26.0
11:00 37.0 33.0 31.5 26.0
12:00 37.0 33.0 31.5 26.5
13:00 36.5 32.5 31.5 26.5

3.0 14:00 36.0 32.5 31.5 26.5
15:00 36.0 32.5 31.5 27.0
16:00 36.0 33.0 31.5 27.0
17:00 35.5 33.0 31.5 27.5
18:00 35.5 33.0 31.0 27.0
19:00 35.0 33.0 31.0 27.5



Bilaga 4

81

20:00 35.0 33.0 31.0 27.0
21:00 35.0 32.5 30.5 26.5
22:00 34.5 32.5 30.0 26.5
23:00 34.5 32.0 29.5 26.0
00:00 34.0 31.5 29.0 24.5
01:00 33.5 31.0 28.5 24.0

3.5 02:00 33.5 30.5 28.0 23.5
03:00 33.0 30.0 27.5 23.0
04:00 32.5 29.5 27.0 22.5
05:00 32.5 29.0 26.5 22.0
06:00 32.0 28.5 26.0 21.5
07:00 31.5 28.0 25.5 21.0
08:00 31.5 27.5 24.5 20.5
09:00 30.5 26.0 23.5 19.5
10:00 30.0 25.5 23.5 19.5
11:00
12:00
13:00

4.0 14:00
15:00
16:00
17:00 DATA SAKNAS
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00

4.5 02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00

5.0 14:00
15:00 24.0 22.0 21.5 22.0
16:00 24.5 22.5 21.5 22.0
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17:00 24.5 23.0 22.0 22.5
18:00 24.5 23.0 22.5 22.0
19:00 24.5 23.0 22.0 22.0
20:00 24.5 23.0 22.0 21.5
21:00 24.5 23.0 22.0 21.0
22:00 24.0 23.0 21.5 20.0
23:00 24.0 23.0 21.5 19.5
00:00 24.0 22.5 21.0 18.5
01:00 24.0 22.5 21.0 18.0

5.5 02:00 24.0 22.0 20.5 17.0
03:00 23.5 22.0 20.5 16.5
04:00 23.5 21.5 20.0 15.5
05:00 23.0 21.0 19.5 15.0
06:00 23.0 21.0 19.0 14.5
07:00 22.0 20.0 18.5 13.5
08:00 22.5 20.5 19.0 14.5
09:00 22.0 20.0 19.0 14.5
10:00 21.5 19.0 18.0 14.5
11:00 22.5 20.5 19.5 17.0
12:00 22.0 20.0 19.0 17.0
13:00 22.0 20.5 19.5 18.0

6.0 14:00 22.0 20.5 19.5 19.5
15:00 21.5 20.5 19.5 19.5
16:00 21.5 20.5 19.5 20.0
17:00 21.5 20.5 19.5 19.5
18:00 21.5 20.5 19.5 19.0
19:00 21.5 20.5 19.0 19.0
20:00 21.5 20.5 19.0 18.5
21:00 21.5 20.5 19.0 18.0
22:00 21.0 20.5 18.5 17.0
23:00 21.0 20.0 18.5 17.0
00:00 21.0 20.0 18.5 16.0
01:00 21.0 20.0 18.0 15.5

6.5 02:00 21.0 19.5 18.0 15.5
03:00 20.5 19.5 18.0 15.0
04:00 20.5 19.0 17.5 14.5
05:00 20.5 19.0 17.5 14.0
06:00 20.0 18.5 17.0 14.0
07:00 20.0 18.5 17.0 14.0
08:00 20.0 18.0 16.5 14.0
09:00 20.0 18.5 17.0 14.0
10:00 19.5 18.5 17.0 14.5
11:00 19.0 18.0 16.5 15.0
12:00 19.5 18.5 17.5 15.5
13:00 19.5 18.5 17.5 16.5
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7.0 14:00 19.5 18.5 17.5 17.0
15:00 19.5 18.5 17.5 17.5
16:00 19.5 19.0 18.0 18.0
17:00 19.5 19.0 18.0 18.5
18:00 19.0 19.0 18.0 18.5
19:00 19.5 19.0 18.0 18.5
20:00 19.5 19.5 18.0 18.5
21:00 19.5 19.5 18.0 18.0
22:00 19.5 19.0 18.0 17.5
23:00 19.5 19.0 17.5 16.5
00:00 19.5 19.0 17.5 16.0
01:00 19.0 18.5 17.0 15.0

7.5 02:00 19.0 18.0 16.5 14.5
03:00 19.0 18.0 16.5 13.5
04:00 18.5 17.5 16.0 13.0
05:00 18.5 17.5 15.5 11.5
06:00 18.5 17.0 15.5 11.5
07:00 18.5 17.0 15.5 11.0
08:00 18.0 16.5 15.0 11.0
09:00 18.0 16.5 15.0 11.5
10:00 18.0 16.5 15.5 12.5
11:00 17.5 16.5 15.0 13.5
12:00 18.0 17.0 16.0 14.5
13:00 18.0 17.0 16.0 15.5

8.0 14:00 17.5 16.5 16.0 15.5
15:00 17.5 17.0 16.0 16.0
16:00 17.5 17.0 16.0 16.0
17:00 17.5 17.0 16.0 16.0
18:00 17.5 17.5 16.5 16.5
19:00 17.5 17.0 16.0 16.0
20:00 17.5 17.5 16.0 16.0
21:00 17.5 17.5 16.0 15.5
22:00 17.5 17.0 15.5 14.5
23:00 17.5 17.0 15.5 14.0
00:00 17.5 16.5 15.0 13.5
01:00 17.0 16.5 15.0 12.5

8.5 02:00 17.0 16.0 14.5 11.5
03:00 17.0 16.0 14.5 11.0
04:00 16.5 15.5 14.0 10.5
05:00 16.5 15.5 13.5 9.5
06:00 16.0 15.0 13.5 9.0
07:00 16.5 15.0 13.5 9.0
08:00 16.5 15.0 13.5 9.5
09:00 16.5 15.0 13.5 10.0
10:00 16.5 15.0 14.0 11.0
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11:00 16.5 15.0 14.0 12.5
12:00
13:00

9.0 14:00
15:00
16:00
17:00
18:00 DATA SAKNAS
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00

9.5 02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00

10.0 14:00
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Gjutprotokoll 

Gjutetapp    Gjutningen Total tid   Gjuthöjd [m] Pallhöjd Genomsnittlig
nr:  börjar  slutar [min] före efter [m] stighast [m/h]

1 06:25 06:38 13 0.00 0.75 0.75 3.46
2 07:02 07:16 51 0.75 1.40 0.65 1.65
3 08:00 08:15 110 1.40 2.00 0.60 1.09
4 08:51 09:05 160 2.00 2.55 0.55 0.96
5 09:43 09:49 204 2.55 2.85 0.30 0.84
6 10:01 10:10 225 2.85 3.25 0.40 0.87
7 10:23 10:33 248 3.25 3.55 0.30 0.86
8 10:50 10:59 274 3.55 3.85 0.30 0.84
9 11:11 11:17 292 3.85 3.90 0.05 0.80

10 11:36 11:51 326 3.90 4.35 0.45 0.80
11 11:55 12:00 335 4.35 4.35 0.00 0.78
12 12:15 12:38 373 4.35 5.10 0.75 0.82
13 12:56 13:01 396 5.10 5.35 0.25 0.81
14 13:05 13:12 407 5.35 5.50 0.15 0.81
15 13:24 13:34 429 5.50 5,60* 0.10 0.78

* Här har betongen nått upp till underkant vot på farbaneplattan
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Mätdata från formtrycksmätningen

Värdena nedan visar medelvärdet av formtrycket i [kPa] på respektive höjd i formen

Tid 0.18 1.12 2.15 3.16 4.12 5.06
05:54 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.1
06:23 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.1
06:26 0.2 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.1
06:29 1.7 0.1 -0.1 0.0 -0.1 0.1
06:32 1.6 0.1 -0.1 0.0 -0.1 0.1
06:35 3.4 0.3 -0.1 0.0 0.0 0.1
06:38 4.3 0.4 -0.1 0.0 0.0 0.1
06:41 4.5 0.5 -0.1 0.0 0.0 0.1
06:48 4.5 0.5 -0.1 0.0 0.0 0.1
07:00 4.5 0.5 -0.2 -0.1 0.0 0.1
07:02 4.7 0.5 -0.2 -0.1 0.0 0.1
07:04 6.1 1.0 -0.2 0.0 0.1 0.0
07:06 8.5 2.0 -0.3 0.0 0.0 0.0
07:08 10.7 3.3 -0.3 0.0 -0.1 0.0
07:09 12.2 4.4 -0.4 0.0 -0.1 0.0
07:12 13.3 4.8 -0.4 0.0 -0.2 0.1
07:15 14.0 5.5 -0.3 0.0 -0.2 0.1
07:16 14.0 5.5 -0.3 0.0 -0.2 0.1
07:23 13.9 5.4 -0.4 0.0 -0.2 0.1
07:33 13.7 5.4 -0.3 0.0 -0.2 0.1
07:44 16.0 7.5 -0.3 0.0 -0.3 0.2
07:54 15.7 7.4 -0.2 0.0 -0.3 0.2
07:59 15.7 7.5 -0.2 0.0 -0.3 0.2
08:03 18.3 9.9 -0.1 0.0 -0.4 0.2
08:05 19.9 12.2 0.2 -0.1 -0.4 0.2
08:08 21.2 14.0 0.6 -0.2 -0.5 0.2
08:11 22.0 15.6 1.1 -0.3 -0.5 0.3
08:15 22.5 17.0 1.5 -0.3 -0.5 0.3
08:20 22.3 16.8 1.5 -0.3 -0.5 0.3
08:30 22.1 16.7 1.6 -0.3 -0.5 0.3
08:39 22.3 18.3 2.2 -0.3 -0.5 0.3
08:48 22.2 18.1 2.3 -0.3 -0.5 0.3
08:51 22.5 20.0 3.3 -0.3 -0.5 0.3
08:53 23.1 22.1 4.8 -0.3 -0.6 0.3
08:56 23.4 23.1 5.5 -0.4 -0.6 0.4
08:59 23.3 23.0 5.5 -0.3 -0.6 0.4
09:02 23.5 23.9 6.2 -0.3 -0.6 0.4
09:05 23.6 24.6 6.8 -0.3 -0.6 0.4
09:12 23.5 24.3 6.7 -0.3 -0.6 0.5

Mäthöjd i formen, från bottenplattan [m]
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09:21 23.3 24.1 6.7 -0.3 -0.6 0.5
09:29 23.2 24.0 6.6 -0.3 -0.6 0.5
09:37 23.0 23.8 6.6 -0.2 -0.6 0.5
09:43 23.0 27.1 11.6 0.2 -0.7 0.6
09:46 23.0 27.8 13.0 0.6 -0.8 0.5
09:49 23.0 28.0 14.1 0.8 -0.8 0.5
09:54 22.9 28.0 14.3 0.9 -0.8 0.6
09:59 22.8 27.8 14.2 0.9 -0.7 0.6
10:02 22.8 29.0 18.9 2.9 -0.9 0.6
10:05 22.7 29.2 19.4 3.2 -0.9 0.6
10:08 22.7 29.1 19.3 3.2 -0.9 0.6
10:11 22.6 29.0 19.3 3.2 -0.9 0.6
10:16 22.6 28.8 19.1 3.1 -0.9 0.6
10:25 22.5 28.8 21.6 5.5 -0.8 0.6
10:28 22.4 28.8 22.2 6.1 -0.8 0.5
10:31 22.4 28.7 22.4 6.3 -0.8 0.5
10:34 22.3 28.6 22.7 7.0 -0.8 0.5
10:42 22.2 28.4 22.5 6.9 -0.7 0.5
10:51 22.1 28.2 23.7 9.6 -0.5 0.5
10:54 22.1 28.1 24.9 12.6 0.1 0.5
10:57 22.0 28.1 24.8 12.4 0.1 0.5
11:00 22.0 28.0 24.8 12.9 0.2 0.4
11:09 21.9 27.8 24.5 12.8 0.2 0.4
11:12 21.9 27.7 24.5 13.3 0.4 0.4
11:15 21.9 27.7 24.4 13.3 0.4 0.4
11:18 21.8 27.6 24.4 13.3 0.5 0.4
11:23 21.8 27.5 24.3 13.2 0.4 0.4
11:34 21.6 27.3 24.0 13.0 0.4 0.4
11:36 21.6 27.2 24.0 13.0 0.4 0.5
11:39 21.6 27.2 23.9 13.0 0.4 0.4
11:42 21.5 27.1 24.0 15.3 1.8 0.4
11:45 21.5 27.0 24.3 17.5 3.0 0.4
11:48 21.5 26.9 24.6 19.6 4.8 0.3
11:51 21.4 26.8 24.6 19.6 4.9 0.3
11:55 21.4 26.7 24.5 19.5 4.9 0.4
11:59 21.4 26.6 24.4 19.4 4.9 0.3
12:05 21.3 26.5 24.3 19.3 4.9 0.4
12:09 21.2 26.4 24.2 19.2 4.9 0.4
12:23 21.2 26.2 23.9 21.7 8.5 0.5
12:26 21.1 26.2 23.9 24.1 13.3 1.5
12:29 21.1 26.1 23.9 24.0 13.3 1.5
12:32 21.0 26.1 23.8 24.8 14.8 1.7
12:35 21.0 26.1 23.8 25.9 18.4 3.1
12:38 21.0 26.0 23.8 25.8 18.3 3.1
12:43 20.9 25.9 23.7 25.6 18.2 3.1
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12:51 20.9 25.8 23.5 25.3 18.0 3.2
12:56 20.8 25.7 23.4 25.1 17.8 3.2
12:59 20.8 25.7 23.4 25.2 19.4 4.4
13:02 20.8 25.7 23.3 25.2 19.6 4.5
13:06 20.8 25.6 23.2 25.3 21.2 6.4
13:18 20.7 25.4 23.0 25.5 22.9 7.4
13:24 20.6 25.3 22.9 25.3 22.6 7.3
13:28 20.6 25.3 22.8 25.2 22.9 8.5
13:31 20.6 25.3 22.8 25.1 23.0 9.1
13:34 20.6 25.2 22.7 25.1 23.3 9.7
13:37 20.5 25.2 22.7 25.0 23.2 9.9
13:43 20.5 25.2 22.6 24.9 24.0 12.8
14:01 20.4 25.0 22.4 24.5 23.7 14.1
14:21 20.3 24.7 22.1 23.9 23.2 14.0
14:41 20.3 24.6 21.9 23.6 22.9 16.0
15:01 20.2 24.5 21.7 23.2 22.3 16.6
15:21 20.2 24.3 21.5 22.8 21.8 17.0
15:41 20.3 24.3 21.4 22.6 21.4 16.7
16:01 19.8 24.0 21.1 22.2 20.9 16.3
16:21 19.6 23.8 21.0 21.9 20.5 16.1
16:41 19.4 23.5 20.8 21.6 20.2 15.8
17:01 19.1 23.3 20.7 21.4 19.9 15.6
17:21 19.0 23.1 20.5 21.2 19.6 15.4
17:41 18.8 22.9 20.4 21.0 19.4 15.2
18:01 18.7 22.8 20.3 20.8 19.2 15.1
18:21 18.6 22.7 20.2 20.7 19.0 15.0
18:41 18.5 22.5 20.1 20.6 18.8 14.9
19:01 18.4 22.4 20.0 20.5 18.7 14.8
19:21 18.4 22.4 20.0 20.4 18.6 14.8
19:41 18.2 22.3 19.9 20.4 18.6 14.7
20:01 18.2 22.2 19.8 20.3 18.5 14.7
20:21 18.1 22.1 19.7 20.2 18.4 14.7

09:00* 16.3 20.5 17.1 19.4 17.4 14.2

* Denna avläsning är gjord 09:00 dagen efter gjutning
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Krympprovningsprotokoll

Differensen mellan två mättillfällen är provkropparnas längdförändring i [10-6 m].

Provkropp: 1
Gjutdatum: 1999-08-12
Tidpunkt: 14:00

Anmärkning: Endimensionell uttorkning

Datum Tid Kalib Sida 1 Sida 2 Kalib Anm
1999-08-19 14:04 487 374 471 486
1999-08-24 13:00 487 357 455 485
1999-08-26 14:20 488 351 450 486
1999-09-02 14:20 486 340 438 486
1999-09-20 09:45 487 316 412 486
1999-11-11 12:30 487 277 373 487

Provkropp: 2
Gjutdatum: 1999-08-12
Tidpunkt: 14:00

Anmärkning: Endimensionell uttorkning

Datum Tid Kalib Sida 1 Sida 2 Kalib Anm
1999-08-19 14:40 487 517 365 488
1999-08-24 13:05 486 496 345 486
1999-08-26 14:25 487 492 341 487
1999-09-02 14:23 487 479 332 487
1999-09-20 09:45 486 455 309 486
1999-11-11 12:35 487 417 274 487

Provkropp: 3
Gjutdatum: 1999-08-12
Tidpunkt: 14:00

Anmärkning: Tätad, ger den kemiska krympningen

Datum Tid Kalib Sida 1 Sida 2 Kalib Anm
1999-08-19 15:15 488 507 523 488
1999-08-24 13:07 486 506 522 486
1999-08-26 14:30 487 506 522 487
1999-09-02 14:25 488 505 520 488
1999-09-20 09:50 487 500 515 487
1999-11-11 12:35 488 500 513 488


