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I 

 

Sammanfattning 

 

Skador till följd av armeringskorrosion kostar årligen samhället stora belopp i renoverings och 

underhållskostnader. Idag används nästan uteslutande okulära inspektioner vid besiktning av 

armerade betongkonstruktioner. För att kunna göra en bättre bedömning av skador till följd av 

armeringskorrosion har det elektrokemiska mätinstrumentet RapiCor utvecklats. I detta 

examensarbete har lämpligheten och användarvänligheten av den nya tekniken med RapiCor 

utvärderats. Detta har gjorts genom praktisk fältmätning. Fältmätningen innefattade 35 olika 

konstruktionsdelar fördelat på 13 betongbroar, vilket gav en god insikt i hur RapiCor bör användas.  

Arbetet har lett fram till förslag på hur instrumentet kan vidareutvecklas. Dessutom har en enklare 

användarmanual tagits fram där alla steg i mätprocessen finns med. I manualen tas även de 

vanligaste felkällorna och fallgroparna med samt förslag på hur dessa kan undvikas. 

 

Rapporten behandlar grundläggande korrosionsteori för den oinvigde, hur broinspektioner utförs 

idag samt hur instrumentet fungerar vid mätning av armeringskorrosion genom de tre parametrarna 

korrosionshastighet, halvcellpotential samt resistivitet. Dessa tre vägs sedan ihop till ett 

korrosionsindex. Genom viss tolkning av ovanstående värden går det att bedöma vilken risk för 

korrosion som föreligger, hur allvarlig den är samt se korrosionens utbredning.  

 

Vidare visas med fyra exempel på olika konstruktionsdelar möjligheterna med RapiCor samt 

tidsstudier över hur lång tid de olika momenten i en mätning kan ta. Genom en jämförelsestudie 

mellan broar utsatta för tösalter och med broar där tösalter förekommer i en liten utsträckning står 

det klart att saltet har en stor inverkan på konstruktioner ur beständighetssynpunkt. 

 

Genom arbetet har det konstaterats att RapiCor är ett användarvänligt instrument men tar för lång 

tid att använda vid ordinära huvudinspektioner som de ser ut idag. Det finns däremot en stor 

potential för instrumentet vid särskilda inspektioner och kompletterande tillståndsbedömningar 

såsom skadeutredningar, uppföljning av skyddsåtgärder m.m. Det är dock inte uteslutet att det i 

framtiden kan göras utrymme för instrumentmätningar då det utan tvekan tillför en extra kvalitet i 

tillståndsbedömningen av armerade betongkonstruktioner något som kan ge broförvaltare en fördel i 

deras planerings och underhållsarbete.  



 

 

II 

 

Abstract 
 
Damages due to rebar corrosion annually cost society large sums of money in renovation and 

maintenance of reinforced concrete structures. Today, the ocular inspection is the most commonly 

used method for assessing reinforced concrete structures. In order to make a better damage 

assessment due to rebar corrosion the electrochemical instrument RapiCor has been developed. In 

this thesis, the suitability and usability of the new technology has been evaluated by practical field 

measurements. By measuring 35 different design elements in 13 concrete bridges, it has given an 

insight into how RapiCor should be handled.  

 

The work has led to proposals for further development of the instrument. In addition, a basic user 

manual where all steps of the metering process has been developed. The manual also include the 

most common pitfalls and sources of error with suggestions for how these can be avoided.  

 

The report covers basic corrosion theory for the uninitiated person, how bridge inspections are 

performed today and how the instrument operates in the measurement of rebar corrosion by the 

three parameters, corrosion rate, half-cell potential and resistivity. These three parameters are then 

weighted into a corrosion index. Through the interpretation of the above parameters, it is possible to 

assess the risk of corrosion, the severity of it and the corrosion propagation.  

 

The potential of RapiCor is presented by four different examples of design elements. Through time 

studies it has been found out how long the various steps in a measurement can take. By a 

comparison study between bridges exposed to de-icing salt and bridges where de-icing salt is used 

to a small extent, it is clear that the salt has a major impact on the designs from a resistance point of 

view.  

 

The work has revealed that RapiCor is a user-friendly tool, but it takes too much time to use in a 

main ordinary inspection based on how they are performed today. However, there is great potential 

for using the instrument at special inspections and additional state assessments such as damage 

investigations, follow-up of protective measures, etc. However, in the future, it is not inconceivable 

that there may be room for instrument measurements then it certainly adds an extra quality in the 

state assessment of reinforced concrete structures. The knowledge provided by RapiCor could give 

the bridge managers an advantage in their planning and maintenance work.  
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Mätning av armeringskorrosion med RapiCor
 

 Ett vinnande koncept? 
 

1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Stål, en legering av järn, är ett av våra viktigaste och mest använda byggnadsmaterial. Det har 

många fördelar såsom formbarhet, måttnoggrannhet och styrka, allt detta till ett förhållandevis lågt 

pris. En av dess största nackdelar är dess benägenhet att korrodera ”rosta” i normala miljöer. Det 

finns många olika sätt att förhindra processen men det är inte alltid lönsamt att t.ex. byta ut vanligt 

kolstål mot rostfritt stål, då dagskilopriset för vanlig armering ligger runt 11kr/kg medan priset för 

rostfri armering ligger runt 90kr/kg [1], [2]. 

Enligt studier i industriländerna orsakar korrosionsskador kostnader motsvarande cirka 4 % av BNP. 

Av dessa kostnader skulle ungefär 15 % kunna undvikas med hjälp av de kunskaper som finns idag 

[3]. 

Korrosionsskadad armering kostar Trafikverket stora belopp varje år i reparations- och 

underhållskostnader av betongbroar. I dagsläget använder man sig mestadels av okulära 

besiktningar av betongkonstruktioner. Resultatet baseras därför till stor del av besiktningsmannens 

personliga erfarenheter och kunskaper inom området även om besiktningsmannen genomgått 

broinspektionsutbildningen och har ett antal mätmetoder till sin hjälp för bedömning av olika 

skador kan det vara svårt att bedöma skadans omfattning och utbredning.  

För att få en mer korrekt bild av hur armeringen ser ut inuti konstruktionen, måste betong bilas bort 

vilket är både dyrt och tidskrävande. Således kan det vara till stor nytta att med oförstörande 

provning/besiktning avgöra armeringens kondition. En sådan metod kan vara mätning med 

instrumentet RapiCor, utvecklad och framtagen av forskarna Dr Tang Luping på SP/CBI samt Dr 

Ying Fu på KTH. 

1.2. Företagspresentation 

Trafikverket 

Trafikverket är en ny statlig myndighet bildad den 1 april 2010. I den nya myndigheten ingår det 

gamla Vägverket, Banverket och SIKA.  Den nya myndigheten svarar för den samlade långsiktiga 

infrastrukturplaneringen i Sverige samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och 

järnvägar. Målet är att underlätta resandet och öka tillgängligheten för alla utan att göra avkall på 

miljön eller säkerheten. 

SP och CBI 

SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB är det nya namnet på Statens Provningsanstalt sedan 

2007. SP bildades 1920 och består idag av 8 tekniska enheter och 6 dotterbolag däribland CBI – 

Cement och Betonginstitutet AB (ombildat från stiftelse till aktiebolag den 1 januari 2008 när CBI 

och SP:s sektion för byggmaterial fusionerades.) Svenska staten äger genom RISE Holding AB alla 

aktier i moderbolaget SP.  

SP är ett internationellt ledande forskningsinstitut som skapar, använder och förmedlar kunskap 

genom utveckling och utvärdering av material, teknik, processer och produkter tillgagn för vårt 

näringsliv. 

CBI:s uppgift är att skapa, sprida och tillämpa kunskap inom cement- och betongområdet. 
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1.3. Mål och syfte 

Syftet med arbetet är att utvärdera lämpligheten och användarvänligheten av den nya tekniken, 

RapiCor, vid praktiskt fältmätning av armeringskorrosion samt undersöka om instrumentet kan ingå 

eller vara ett komplement till en ordinär huvudinspektion. Genom detta ska det bli enklare att 

upprätta mer korrekta underhållsplaner och därigenom sänka underhållskostnaderna för exempelvis 

betongbroar. 

Vidare ska arbetet ge underlag för vidareutveckling av mätinstrumentet och metoden. Detta för att 

användarna (besiktningsmännen) på ett enkelt sätt ska kunna se om det pågår korrosion eller inte. 

1.4. Frågeställning 

De frågor som ska besvaras är följande:  

– Hur användarvänlig är RapiCor? 

– Hur lång tid tar det att genomföra en mätning? 

– Vad krävs för att utföra en inspektion med RapiCor? 

– När bör RapiCor användas? 

– Vilka begränsningar har metoden? 

– Ger metoden entydiga resultat? 

– Ger mätningarna förväntade resultat med avseende på ålder och miljö? 

1.5. Metod 

Inläsning av problemet genom litteraturstudier. Undersökning av betongbroar med RapiCor i 

samråd med broförvaltarna på Trafikverket Region Öst samt forskaren Dr. Tang Luping.  

1.6. Målgrupp 

Arbetet är främst riktat till Trafikverkets broförvaltare som en guide till vad instrumentet kan 

användas till vid framtida broinspektioner. Arbetet är även riktat till utvecklarna som underlag för 

vidareutveckling av instrumentet. 

1.7. Rapportens struktur 

 

Rapportens struktur följer ”Lathund för rapportskrivning” av Magnus Merkel, Linköpings 

universitet, Linköping, 2006-01-20. I rapporten används Vancouver systemet för källhänvisning. 

Källan visas genom en hakparentes med en siffra i [X]. I källförteckningen anges den fullständiga 

källan efter siffran.  

 

Kapitel 1 består av en inledning som innefattar bakgrunden till rapporten samt målen och syftet. 

Förutom detta beskrivs frågeställningarna, metoderna samt målgrupp. 

 

Kapitel 2 behandlar grundläggande korrosionsteori för att hjälpa läsaren att förstå rapportens 

innehåll. Här beskrivs hur korrosionen fungerar, vad som styr den, orsaker och följder av korrosion 

i betong. 

 

Kapitel 3 behandlar hur en broinspektion går till idag samt de några av de mätmetoder som används 

vid bedömning av skador på armerade betongkonstruktioner relevanta för detta arbete. 
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Kapitel 4 förklarar vad RapiCor är samt hur den fungerar på det tekniska planet. Vidare ges en enkel 

förklaring till hur en mätning med RapiCor planeras och genomförs samt hur resultaten kan 

bedömas. 

 

Kapitel 5 innehåller resultaten som erhållits under den praktiska delen av examensarbetet. Här visas 

exempel från 4 olika mätningar med tolkningar av resultaten. Här beskrivs även hur lång tid 

mätning med RapiCor tar, en användarvänlighetsutvärdering samt vanliga felkällor och 

begränsningar. Vidare finns jämförelsestudier med broarnas omgivande miljö och ålder här. 

 

Kapitel 6 innefattar slutsatser samt en diskussion om det utförda arbetet. 

 

Kapitel 7 består av bilagor till arbetet. 

 

1.8. Avgränsningar 

Av tids och kostnadsskäl kommer enbart RapiCor att behandlas och utvärderas då det är det senaste 

tillskottet på marknaden. Förutom RapiCor finns det ytterligare två kommersiella instrument: 

GalvaPulse-Danmark och Gecor-Spanien som löser samma uppgifter som RapiCor. De verkar efter 

samma grundprinciper med några viktiga skillnader i både storlek, teknisk finess och mättid. En 

praktisk jämförelsestudie av hur de är att använda vore intressant. Vi hade också tänkt utföra egna 

klorid- och karbonatiseringsprov men p.g.a. tidsskäl samt det faktum att vi inte är ackrediterade 

broinspektörer fick vi utesluta detta. 
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2. Grundläggande korrosionsteori 

2.1. Allmänt om korrosion 

2.1.1. Vad är korrosion?  

Ordet korrosion kommer från det latinska verbet corrodere som betyder ”gnaga sönder ”.  

Korrosion är ett sammanfattande begrepp för alla materials nedbrytning där termen korrosion står 

för en process. För metaller definieras korrosion enligt den internationella standarden ISO 8044 

som en fysikalisk-kemisk process mellan en metall och dess omgivning. Processen leder oftast till 

att materialet tappar sina ursprungliga egenskaper som exempelvis form och hållfasthet etc. 

Då rena metaller inte förekommer naturligt med undantag för några få ädelmetaller så utvinns dessa 

ur malmer genom att energi tillförs. Den rena metallen får då en högre energinivå och är alltså inte 

termodynamiskt stabil, metallen strävar då efter att återgå till sitt naturliga tillstånd. 

Ett exempel på en sådan process är när stål ”rostar” och övergår till ett energifattigare tillstånd.   

För metaller sker korrosionen främst på två olika sätt.  Den första typen, kemisk korrosion (torr 

korrosion) sker i en miljö av torra gaser eller i organiska vätskor. Angreppet sker då på ett ställe på 

metallytan. Den andra typen av metallkorrosion, den elektrokemiska korrosionen är den som 

förekommer mest. Den sker i en fuktig miljö (elektrolyt) och behöver inte vara begränsad till ett 

område [3], [4].  

2.1.2. Elektrokemisk korrosion  

Elektrokemisk korrosion fungerar enligt principen för en galvanisk cell och kan även kallas för 

korrosionscell. Den galvaniska cellen består vanligen av två olika metaller med olika 

elektrodpotentialer som kopplas samman i en elektriskt ledande lösning [3], [5]. 

 

 

Figur 1: Korrosionsförlopp galvanisk korrosion [6]. 

 

Den Elektrokemiska korrosionen är den som huvudsakligen förekommer på armeringsjärn i 

betongkonstruktioner, varför rapporten kommer att inrikta sig mot denna typ. 
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2.1.3. Krav för korrosion  

Enbart det högre energitillståndet hos metallen räcker oftast inte för att processen skall inledas utan 

ett antal krav/förutsättningar måste vara uppfyllda för att den elektrokemiska korrosionen skall 

kunna uppstå: 

 Tillgång till ett oxidationsmedel (elektronacceptor) vanligen luftens syre (O2). I en sur miljö 

med ett lågt pH-värde kan H
+
 också utgöra oxidationsmedel. Tillgång på reduktionsmedel 

finns i överflöd i form av metallen (armeringsjärnet). 

 Det måste finnas en potentialskillnad mellan anoden och katoden.  

 Jonledande elektrolyt: vanligen vatten, fuktig jord eller betong med tillräcklig fukthalt. 

 

 En sluten elektrisk krets där elektronerna kan flyta enligt figur 1, eller genom det 

korroderande armeringsjärnet. 

 

Vid anoden råder det vanligen en brist på syre och det är där oxidationen ”upplösningen” av stålet 

äger rum, här går järnjonerna går ut i elektrolyten samtidigt som elektronerna flödar till katoden. 

Katoden bildas där det finns tillgång på syre, här sker en reduktion av vatten och syre till 

hydroxidjoner. Järnjonerna bildar sedan tillsammans med hydroxidjonerna rost, först svartrost - 

Fe(OH)2 och vid en godtillgång på syre och vatten den mer voluminösa rödrosten-Fe2O3*H2O [6]. 

 

                                                                                  

Anodreaktion: Fe => Fe
2+ 

+ 2e
-
 

Katodreaktion: ½O2 + H2O + 2e
- 
=> 2OH

-
                          

Bildandet av svartrost: Fe
2+ 

+ 2OH
- 
=> Fe(OH)2 

 

Figur 2: Korrosionsförlopp, armeringsjärn [9]. 

 

2.1.4. Korrosionshastighet 

Korrosionshastigheten anges antingen som korrosionsströmmens strömtäthet per ytenhet i mA/cm
2
, 

den kan även skrivas om till att ange korrosionsdjupets ökning i μm/år [3].  

Nedan förklaras mer ingående vad som påverkar korrosionshastigheten i armerad betong. 

 

Elektrodpotentialen 

En metall som står i kontakt med en elektrolyt utgör en halvcell. I denna halvcell uppstår det en 

potentialskillnad mellan metallen och elektrolyten. Potentialskillnaden kallas för 

korrosionspotentialen. Den kan liknas vid en elektrisk likspänning mellan metallen och elektrolyten 

och anges i millivolt (mV). Korrosionspotentialen kan inte mätas direkt utan bestäms genom 

relativmätning med en referenselektrod med på förhand känd elektrodpotential som placeras i eller 

på elektrolyten. Referenselektroden utgör en halvcell och metallen och dess elektrolyt utgör den 

andra halvcellen. Fuktig armerad betong utgör alltså en form av halvcell. När järnet i armeringen 

blivit aktivt (se kap 2.2) och korrosionen pågår resulterar strömutbytet mellan anod och katod en 

spänningsskillnad vilken kan mätas relativt en referenselektrod [5].  
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Potentialskillnaden 

Det som i huvudsak driver reaktionen är potentialskillnaden mellan den ”oädlare” anoden och den 

”ädlare” katoden. En stor potentialskillnad resulterar i en starkare korrosionsström och snabbare 

upplösning av anoden. Metallers olika ädelhet framgår av den elektrokemiska spänningskedjan för 

metaller se figur 3. Ju längre till vänster i kedjan desto oädlare metall och desto större drivkraft för 

att korrosion skall uppstå [6].  

 

 
 

Figur 3: Elektrokemiska spänningskedjan [6]. 

 

 

Areaförhållandet 

En viktig faktor för korrosionshastigheten är areaförhållandet mellan anoden och katoden. 

En liten anodarea och stor katodarea leder till en högre korrosionshastighet och en snabbare 

upplösning av anoden. Om areaförhållandet är det motsatta får man en låg korrosionshastighet och 

en långsam upplösning av anoden. Ett exempel på ett farligt areaförhållande mellan anod och katod 

är en spricka i betongytan som resulterar i liten aktiv anodyta och en stor passiv katodyta i området 

runt sprickan [3], [6]. 

 
Figur 4: Liten aktiv-anod och stor passiv- katod [3]. 
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Tillgång på oxidationsmedel 

Tillgången på i vatten löst syre är en faktor som reglerar korrosionshastigheten. Då betong i 

utomhusmiljö är ett finporöst material med växelvis vattenfyllda kapillärporer diffunderar syre 

långsamt in mot armeringen där det förbrukas i korrosionsprocessen. Processen kan således inte gå 

snabbare än syret hinner fram och om syret hindras från att nå stålets yta kan korrosionen stoppas 

helt. Figur 5 visar hur koldioxid diffunderar in i betongen, diffusionen av syre sker på samma sätt 

[7].  

 
Figur 5: Syre och koldioxidens diffusionstransport i betong [7]. 

 

 

Fukthalten och resistiviteten 

Fukthalten i betongen påverkar i hög grad korrosionshastigheten. En torr betong med en hög 

resistivitet, det vill säga en långsam jontransport mellan anod och katod leder till en låg 

korrosionshastighet och tvärtom. Se figur 6 [8]. 

 

Temperatur 

En högre temperatur leder normalt till högre en korrosionshastighet, men en högre temperatur leder 

också till att konstruktionen torkar ut med en högre resistivitet som följd, dessutom minskar syrets 

vattenlöslighet med en ökad temperatur. Effekten kan bli att de ”tar ut” varandra. Se figur 7 [9]. 

 

                 

Figur 6: Ökad fukthalt - ökad korrosionshastighet [8].    Figur 7: Temperaturens inverkan på korrosionshastigheten [9]. 
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2.2. Två typer av korrosion i armerad betong  

Betong har i normalfallet ett pH-värde på ca 13. Denna höga alkalitet gör att det bildas en 

skyddande oxidfilm kallad Magnetite-Fe3O4 (FeO * Fe2O3) utanpå armeringsjärnen. 

Armeringsjärnen förblir då passiva och skyddas från korrosion så länge som det höga pH-värdet i 

porvätskan bibehålls. Magnetiten kan dock brytas ned av två orsaker, karbonatisering och 

kloridinträngning (se kap 2.3) [7].  

2.2.1. Allmän korrosion 

Den allmänna korrosionen sker med ungefär samma hastighet över hela ytan som är utsatt för ett 

korrosivt medium och tillkommer oftast genom verkan av korrosionsceller utan skiljbara anod- och 

katodytor, alltså verkar hela ytan som både anod och katod samtidigt. Anod- och katodytorna är 

mycket små och byter med korta tidsintervaller plats med varandra därmed sker en jämn avfrätning 

av stålets yta [3].  

Allmän korrosion uppstår vanligen i samband med att betongskiktet blivit karbonatiserat [7].  

2.2.2. Gropfrätning – vanligt vid kloridinitierad korrosion 

Gropfrätning är en lokal form av korrosion som är begränsad till den yta som blivit utsatt för ett 

korrosivt medium. Ett exempel på detta är armeringsjärn som på ett ställe blivit utsatt för klorider 

som brutit ner det skyddande oxidskiktet, det leder till att armeringsjärnet blir aktivt på en liten yta 

(anod) tillsammans med den opåverkade intilliggande passiva armeringen (katod) kan detta leda till 

en snabb avfrätning av armeringsjärnet med svåra skador som följd. Effekten av gropfrätningen kan 

förstärkas genom bildandet av en makrocell. [3], [7], [9] 

 

Figur 8: T.v. Allmän korrosion – karbonatisering. T.h. Lokal korrosion - klorider [9]. 

2.2.3. Makroceller 

Makroceller eller koncentrationsceller karakteriseras av tydligt separerade anod och katodytor med 

små anodareor och stora katodareor.  Fenomenet är vanligt förekommande vid kloridinitierad 

korrosion men kan även förekomma där faktorer som pH, syrehalt, fukthalt och temperaturen skiljer 

sig åt mellan olika delar i konstruktionen, ett exempel på detta är broplattor där undersidan på 

broplattan utgör en stor katodyta med god tillgång på syre och armeringen under plattans tätskikt 

utgör anoden med en brist på syre med eventuell tillgång på klorider om tätskiktet gått sönder [7], 

[10]. 
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2.3. Orsaker till korrosion 

2.3.1 Karbonatisering 

Karbonatisering är en process där koldioxid diffunderar (tränger in) i betong vilket leder till att 

betongens höga alkalitet med ett pH-värde runt 13 sjunker ned mot det neutrala området. Det sker 

genom att koldioxiden reagerar med de föreningar som ger betongen ett högt pH-värde, främst 

kalciumhydroxid(Ca(OH)2), tillsammans bildar de den mer stabila produkten 

kalciumkarbonat(CaCO3) som har ett lägre pH-värde <9. Ofta beskrivs karbonatiseringens 

inträngning som en front. När fronten nått fram till armeringen och pH-värdet är mindre än 11 bryts 

den skyddande oxidfilmen ner och armeringen blir aktiv. Finns det då tillgång på syre och vatten 

börjar armeringen att korrodera.  

 

 
 

Figur 9: Karbonatiseringsförloppet [6]. 

 

 

Karbonatiserningsprocessen är långsam men dess hastighet varierar stort och påverkas av 

materialets egenskaper och miljön. Om betongen är vattenmättad eller om den relativa fuktigheten 

är över 60 % avtar karbonatiseringen.  

Maximal karbonatisering sker när den relativa fuktigheten ligger mellan 50-60%. I den fuktnivån är 

karbonatiseringen i princip ofarlig då stålet behöver en högre relativ fuktighet på ca 85 % för att 

börja korrodera på allvar.  

Andra avgörande faktorer som styr karbonatiseringshastigheten är följande: 

 

 Koldioxidens diffusionshastighet är beroende av betongens permeabilitet, det vill säga 

betongens förmåga att släppa igenom vätskor och gaser. En låg permeabilitet leder till en 

långsammare diffusion av CO2. Betongens permeabilitet beror i sin tur på olika faktorer som 

arbetsutförandet med en bra kompaktering av betongen genom vibrering, en hög 

betongkvalitet med ett lågt vattencement-tal (helst under 0.5), en välgraderad ballast etc. 

 Omgivningens koncentration av koldioxid, med exempelvis en vägtunnel med en hög 

trafikintensitet och en god tillgång på CO2 kontra en bro i glesbygd med en låg halt av CO2 i 

luften. 

 Betongens förmåga att återalkalisera områden dit koldioxiden fått tillträde, till exempel 

genom sprickor. Det sker genom att kristallin kalciumhydroxid löser sig i porvätskan i 

grannområdena med okarbonatiserad betong och transporteras mot karbonatiseringsfronten. 

Detta gäller dock enbart vid mindre sprickor [6], [7], [8]. 
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Figur 10: Karbonatiseringsdjupet i regnutsatta respektive regnskyddade konstruktioner med olika vct-tal [6]. 

2.3.2. Kloridinitierad korrosion 

Klorinitierad korrosion är den allvarligaste orsaken av armeringskorrosion främst på grund av dess 

lokala angreppsform, kloriderna bryter ned det skyddande passivskiktet utan att reducera betongens 

alkalitet. Kloriderna fungerar dessutom som en slags katalysator och ökar redan pågående korrosion 

utan att förbrukas i processen [10]. 

 Kloriderna transporteras liksom koldioxiden genom diffusion i porerna men till skillnad från 

karbonatisering sker kloridinträngning gradvis och endast genom vattenlösning. Om konstruktionen 

växelvis torkar ut sker inträngningen genom kapillärtransport. Koncentrationen av klorider avtar 

inåt i betongen. När koncentrationen av fria klorider nått ett gränsvärde kallat klorid tröskelvärdet, 

vanligen cirka 0.3-0.5% av cementvikten vid armeringen kan korrosionen börja. 

Hur lång tid det tar innan korrosionen börjar beror på flera faktorer som: 

 Omgivningens kloridkoncentration, såsom förekomsten av tösalter eller havsvatten. 

 Betongens förmåga att binda fria klorider, ju mer klorider betongen kan knyta till sig desto 

längre tid tar det innan koncentrationen av fria klorider är så hög att passivskiktet på 

armeringen bryts ned. 

 Kloridernas inträngningshastighet. 

 Täckskiktet, dvs. avståndet mellan armeringen och betongytan, är en av de viktigare 

faktorerna. Ju tjockare täckskikt desto längre tid tar det för den farliga koncentrationen av 

klorider att nå in till armeringen [6], [7], [8].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 11: Kloridinträngning [6]. 
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2.4.1. Korrosionsskador 

När metall korroderar är problemet i vanliga fall att hållfastheten sjunker på grund av att den 

verksamma arean minskar när metallen förbrukas. För armeringsjärn i betong är huvudproblemet 

när det uppstår spänningar i betongen på grund av att korrosionsprodukternas volym är två till fyra 

gånger större än metallens ursprungsvolym. Det leder först till bildandet av sprickor i betongen. Om 

korrosionsangreppet fortsätter kommer rosten att ta upp en allt större volym vilket slutligen leder till 

att betongen spjälkas bort från armeringen med en vidhäftningsförlust som följd. Genom att det 

oftast är den ytligt liggande armeringen som angrips först går det att upptäcka vad som hänt innan 

korrosionen har gått så långt att det uppstår hållfasthetsproblem för armeringen [7]. 

 

 

Figur 12: Olika typer korrosionsskador i armerad betong [10]. 

 

Eftersom det inte krävs någon kraftig korrosion för att skador på betongen skall uppstå är det 

viktigaste sättet att förebygga armeringskorrosion att se till att initieringsprocessen blir så lång som 

möjligt vilket kan göras med en betong av god kvalitet samt ett tillräckligt tjockt täckskikt [8]. 

Armeringskorrosionen kan delas upp i två delar. Den första delen är initieringsfasen, då till exempel 

karbonatiseringen eller kloridinträngning pågår för att skapa förutsättningar för att korrosionen ska 

kunna börja. Den andra delen är propageringsfasen, då har själva korrosionen startat och pågår till 

dess att konstruktionen fallerar eller når en viss tillåten maximinivå då erforderliga åtgärder måste 

vidtagas.  

 

Figur 13: Korrosionsmodell enligt Tutti (1982) [8]. 
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2.4.2. När uppstår sprickor i täckskiktet? 

Sprickor uppstår ju som bekant genom den volymökning som rosten orsakar. Mängden 

rostprodukter som krävs för att spräcka täckskiktet är beroende av flera parametrar som 

betongkvalitet, täckskiktsdjup, armeringstyp och armeringens diameter, se ekvation 1.   

Betongens porositet är också av intresse eftersom  rostprodukterna lättare kan diffundera genom en 

betong med högre porositetsgrad än en betong med en låg porositetsgrad. Alltså kan det ta längre tid 

innan betongskiktet spricker i en betong av låg kvalitet på grund av den höga porositeten gentemot 

en tät betong av hög kvalitet med en låg porositetsgrad [9].  

 

Beräkningsmodell för spräckning av täckskikt 

Det har forskats en hel del på området för att utveckla en modell som kan användas vid beräkning 

av korrosionsdjupet i armeringen som spräcker täckskiktet. I forskningsrapporten Analytical model 

for the bond-slip behavior of corroded ribbed reinforcement av Karin Lundgren m.fl. har man tagit 

fram en formel för enkel beräkning av när täckskiktet spräcks då kamstänger används som armering 

[11].  

Formeln bör ses som en fingervisning om hur djupt korrosionen behöver gå i armeringsjärnet för att 

spräcka täckskiktet då den inte tar hänsyn till porositeten. 

Vidare spelar typen av korrosionsprodukter en stor roll för hur djup korrosion som krävs. Vid god 

syretillgång bildas röd rost som har en storlek om cirka 4 gånger större en järnets ursprungsvolym. 

Vid mindre tillgång på syre bildas svart rost vilken endast har cirka 2 gånger större volym än det 

ursprungliga järnet, vilket medför att det krävs minst två gånger så stort korrosionsdjup vid låg 

tillgång på syre innan betongens täckskikt spräcks jämfört med om det finns god syretillgång. 

 

Xcr = 11 * (fcc/40)
0.8

 * (c/d)
1.5

 * (d/16)
0.5 

 

Ekvation 1: Formel för mängden korrosionsprodukter som spräcker täckskiktet [11] 

 

Xcr = Korrosionsdjupet som spräcker täckskiktet i μm. 

fcc = Betongens tryckhållfasthet i MPa. 

c = Täckskiktsdjupet i mm. 

d = Armeringens diameter i mm. 

Exempelvis med betong av klass C35/45, täckskiktsdjup 40mm och armering med Ø16mm blir: 

11* (45/40)
0.8

 * (40/16)
1. 5

 * (16/16)
0. 5 

≈ 48 μm korrosionsdjup. 
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3. Broinspektioner 

Här behandlas hur broar inspekteras och förvaltas idag, samt ett axplock av de mätmetoder som 

används vid bedömning av skador. 

3.1. Konstruktionselementen i en betongbro 

Den vanligaste typen av broar i Sverige är plattrambroar i betong. Omkring hälften av brobeståndet 

är av denna typ. I vårt arbete har vi undersökt 13 broar varav de flesta är rambroar. För att visa hur 

broarna är uppbyggda och underlätta förståelsen av våra diagram kommer här en beskrivning av de 

olika konstruktionsdelarna i en vanlig rambro [12]. 

 Bottenplattor (BP): Längst ner under bron finns sulor som fördelar tyngden så att bron inte 

får sättningar eller glider. 

 Frontmur (FM), pelare (P) och lagerpall (LP): De element som brokonstruktionen vilar på. 

 Vingmur (VM): Ser till att fyllnadsmassorna bakom frontmuren ligger på plats. 

 Broplatta (BRP): Den överbryggande konstruktionsdelen med körbana. 

 Kantbalkar (KB): Infästningsanordning för räckesståndare, i vissa broar ingår kantbalkarna i 

den bärande konstruktionen men oftast inte. 

 Tätskikt (TS): Skyddande membran av bitumenprodukter mellan beläggningen (bärlager och 

slitlager) och broplattan. Dessa utgörs av en isoleringsmatta och/eller asfaltmastix (nyare 

broar) alternativt membranisolering och skyddsbetong (äldre broar).  

 Grundavlopp (GA): Dräneringsrör för vattenånga under tätskiktet, skall inte förväxlas med 

ytavlopp där vatten från vägbanan leds bort.  

 

 

Figur 14: Brons beståndsdelar, bro 19-380-1, Hallstahammar. 
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3.2.1. Okulärbesiktning 

För att Trafikverkets broförvaltare ska kunna planera för rätt underhåll av broarna måste de veta i 

vilket skick de är, därav genomförs det med jämna mellanrum olika typer av 

inspektioner/besiktningar. Inspektionerna skall säkerställa broarnas fysiska och funktionella 

tillstånd samt hur det utvecklas med tiden. Detta för att uppfylla kraven på framkomlighet och 

säkerhet. All information om inspektioner finns i Trafikverkets bro och tunnel databas BaTMan 

(Bridge and Tunnel Management). Det finns fyra olika typer av inspektioner som omfattar olika 

mycket och sker med olika tidsintervall [12], [13]. 

Den enklaste, översiktlig inspektion, utförs av Trafikverkets underentreprenörer. Denna inspektion 

syftar till att kraven som ställts på underhållsentreprenaderna blir uppfyllda och ska ske minst en 

gång per år. 

Allmän inspektion syftar till att följa upp eventuella brister och skador som inte åtgärdats efter den 

senaste huvudinspektionen. Den utförs när det bedöms som erforderligt. Utöver detta ska eventuella 

nya skador som kan leda till otillräcklig bärighet, nedsatt trafiksäkerhet eller väsentligt ökade 

förvaltningskostnader noteras. Inspektionen ska omfatta hela bron och dess anslutande delar 

förutom konstruktionselement i vatten. 

Huvudinspektion ska genomföras minst var sjätte år. I inspektionen ska brister som kan påverka 

konstruktionens funktion eller trafiksäkerhet upptäckas. Även brister som kan leda till förhöjda 

förvaltningskostnader ska upptäckas. När en huvudinspektion genomförs ska det ske på en 

armlängds avstånd. För att enkelt lokalisera områden med dålig betong kontrollerar inspektören 

genom att knacka på betongytan med en hammare. Om betongen inte ger ett solitt ljud tillbaka efter 

anslag med hammaren utan ger ett ”ihåligt” ljud ett såkallat ”bomknack”, det innebär att betongen 

tappat sin vidhäftning mot armeringen.  Samtliga konstruktionselement och anslutande delar till 

konstruktionen ovan vatten ska inspekteras. 

3.2.2 Särskild inspektion 

Efter en huvudinspektion kan inspektören ta ställning till om en så kallad särskild inspektion måste 

göras. Syftet med en särskild inspektion är att undersöka konstaterade brister som upptäckts vid en 

regelbunden inspektion [12], [13]. Det kan till exempel vara inspektion av konstruktionselement 

under vatten utredning av TK 3 skador eller speciell mätning/kontroll av: 

 Bottenprofiler 

 Kloridhalt och karbonatisering i betong 

 Armeringskorrosion  

 Nit och skruvförband 

 Svetsförband 

 Tätskiktets funktion 

 Instrumentmätning 
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3.3. BaTMan – Ett förvaltningsverktyg 

BaTMan är ett förvaltningsverktyg som underlättar broförvaltarnas arbete. I den finns information 

om alla Trafikverkets broar med utförda åtgärder, planerade åtgärder, skadeuppföljning och 

skaderapporter, allehanda mätmetoder, tillståndsklasser, kostnader etcetera [14]. 

När den som utfört en inspektion av en bro rapporterar det i BaTMan måste eventuella skador 

klassas och ange vilken eventuell mätmetod som använts. 

3.3.1. Klassning i BaTMan 

Skadorna som upptäckts vid en huvudinspektion klassas enligt fyra tillståndsklasser: 

 TK 0 - Bristfällig bortom 10 år 

 TK 1 - Bristfällig inom 10 år 

 TK 2 - Bristfällig inom 3 år 

 TK 3 - Bristfällig vid inspektionstillfället 

Skador som klassas till TK 3 måste utredas inom 3 månader om de: 

  Är på bärande konstruktionselement 

 Innebär risk för trafikanternas säkerhet 

Åtgärder för trafikanternas säkerhet måste utföras snarast. 

Notera att om en skada av typ TK 2 inte förvärrats med åren, exempelvis en sprickbredd, kan en 

inspektör klassa ned skadan till TK 1 [13]. 

3.4. Mätmetoder i BaTMan 

I BaTMan har de vanligaste skadetyperna en specifik mätmetod. Detta för att på ett enkelt sätt, utan 

att göra en konstruktionsberäkning, kunna avgöra vilken tillståndsklass en skada har. I den här 

rapporten behandlas några av de mätmetoder som är relevanta för armerade betongbroar och 

särskilda inspektioner. 

3.4.1. Spjälkning och vidhäftning 

Vid bedömning av skador till följd av spjälkning gäller klara gränsvärden för att kunna klassificera 

skadan på bron. För exempelvis bottenplatta, frontmur, vingmur, stödmur och kantbalkar gäller att 

vidhäftningen mellan armeringen och betongen får minska med maximalt 20 % (metod 7). För att 

bestämma hur stor vidhäftningsförlusten är lokaliseras området med störst vidhäftningsförlust. En 

yta av L(elementets tjocklek) * medverkande bredd (se figur 15) bestäms. Vidhäftningsförlusten av 

samtliga järn inom ytan mäts. Medelvärdet av vidhäftningsförlusten räknas ut och en bedömning av 

skadan kan göras [14]. 
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Figur 15: Spjälkning och vidhäftning, mätmetodmetod 7a, BaTMan [14]. 

3.4.2. Korrosion 

Vid bedömning av skador till följd av korrosion gäller olika gränsvärden för 

konstruktionselementen i en betongbro beroende på om den är lastbärande eller ej. Gränsvärdet är 

att i ett snitt genom armeringen får maximalt 20 % av armeringsarean gått förlorad (gäller för 

lastbärande konstruktionsdelar, metod 1). I detta måste man tänka på att friska såväl som 

korroderade armeringsjärn räknas in. Exempelvis om tio armeringsjärn i en konstruktion ska 

undersökas varav ett har rostat av helt medan resterande nio är helt friska, uppstår bara en 10 % -ig 

minskning av armeringsarean och skadan kan således inte klassas som bristfällig.  

         

 

Figur 16: Korrosion, t.v. metod 1a, t.h. metod 1c, BaTMan [14]. 

3.4.3. Kalkutfällningar, Urlakning 

Kalkutfällningar, urlakning på plattans undersida kan vara en följd av att brobaneplattans tätskikt är 

trasigt och släpper igenom vatten. Vid en sådan misstanke är det viktigt att kontrollera om det är 

fuktigt i området med kalkutfällning, då utfällningen kan vara från en gammal skada och tätskiktet 

har bytts ut. Om inspektören bedömer att kalkutfällningarna beror på att tätskiktet kan vara trasigt 

ska en särskild inspektion utföras [14]. 

De misstänkta områdena lokaliseras och prover tas ur dessa. Antingen genom att man tar upp ett 

fyrkantigt ”fönster” i ytan eller med cirkulära borrfönster. Referensprover från ej misstänkta platser 

skall också tas ut [12]. 
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3.4.4. Sprickbredder 

Vid bedömning av böj- och dragsprickor finns olika gränsvärden på maximal sprickbredd för de 

olika konstruktionselementen (metod 15). Inspektören lokaliserar samtliga sprickor på bron och den 

största sprickan är dimensionerande. För att förenkla uppföljning märks lämpligen sprickan upp för 

att enkelt kunna identifieras vid nästa inspektion [14]. 

3.4.5. Karbonatiseringsprov 

Då karbonatiseringsfronten är relativt väldefinierad kan man med ett karbonatiseringsprov upptäcka 

hur långt in i betongen den vandrat. Genom att bila upp minst tre konformade hål (minst 50mm i 

diameter) på konstruktionsdelen som skall undersökas och spraya på en kontrastvätska (vanligen 

fenolftalein), som reagerar med betongen och skiftar färg vid pH-omslag kan man mäta hur långt 

processen gått. Processen upprepas tills okarbonatiserad betong nås. Därefter tas ett medelvärde av 

minst tre karbonatiseringsdjup enligt metod 43b [12], [14]. 

3.4.6. Kloridtest 

Bestämning av kloridkoncentrationen kan i huvudsak utföras på två sätt.  

För att avgöra kloridkoncentrationen på olika djup borras borrkax ur och blandas med en vätska på 

plats för snabb analys. Denna testmetod kallas RCT - Rapid Chloride Test (metod 42c). Alternativt 

tas borrkaxet från de olika djupen med till laboratoriet för en mer kvalitativ analys.  

I det andra sättet tas hela borrkärnor med en diameter på 100mm ut från betongen och skickas till 

laboratoriet för analys (metod 42a). I båda fallen väljs minst tre testplatser per konstruktion med 

minst tre mätningar per testplats ut. Från varje testplats beräknas ett medelvärde av 

kloridkoncentrationen. Gränsvärdet ligger på 0,3 viktprocent i nivå med armeringen [14], [15]. 

3.4.7. Instrumentmätning med elektrodpotential 

För att med oförstörande provning undersöka armeringens kondition i betongbroar finns det ett 

flertal tekniker. Dock finns det än så länge endast en elektrokemisk mätmetod i BaTMan, 

Halvcellpotentialmätning - metod 41a [14]. Denna mätmetod ingår i RapiCor. 

Halvcellpotentialmätning kallas också för elektrodpotentialmätning och ger en upplysning om 

korrosionspåkänningarna i en konstruktion. Det är en snabb metod och tar mindre än en sekund per 

mätpunkt och lämpar sig därför väl för kartläggning av stora områden. Dock ger den inte hela 

sanningen om korrosionstillståndet då följande faktorer kan påverka potentialvärdena [9]. 

 Betongens fuktinnehåll, ju mer fukt desto negativare potential. 

 Kloridinnehåll, mer klorider resulterar i en negativare potential. 

 Karbonatiserad betong, ökad resistivitet efter karbonatiseringen leder till en positivare 

potential. 

 Täckskiktets tjocklek, ökad täckskiktstjocklek leder till att potentialskillnaden mellan 

passiva och aktiva ytor avtar.  

  Polarisationseffekter, den korroderande anoden polariserar intilliggande passiva järn. 

 Tillgången på syre, en brist på syre kan leda till att passiva järn uppvisar negativa potentialer 

liknade dem för aktivt korroderande järn. 
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Den amerikanska metoden och standarden ASTM C 876 används som klassning vid 

halvcellpotentialmätningar. Den säger att höga potentialvärden, över -200mV (CSE - Copper 

Sulfate Electrode) ger 90-95 % sannolikhet för ingen till ringa korrosionsrisk.  

Värden lägre än -350mV ger 90-95 % sannolikhet för en hög korrosionsrisk. Mätvärden mellan -

200mV till -350mV betraktas som osäkra [9]. 

Eftersom osäkerhetsområdet är så stort bör mätningarna kompletteras med andra mätmetoder såsom 

kloridtest, karbonatiseringsdjup och friläggning av armeringsjärn för visuell inspektion på några 

utvalda platser [12]. 

Mätning av armeringens halvcellpotential sker med hjälp av en referenselektrod med en känd 

konstant elektrodpotential vanligen en silver/silverklorid elektrod alternativt en koppar/kopparsulfat 

elektrod. Referenselektroden som är ihopkopplad med armeringen via en voltmeter med en hög 

ingångsimpedans, det vill säga högt motstånd, placeras över det järn som skall mätas. För att 

säkerställa en god konduktivitet mellan betongen och referenselektroden måste betongytan blötas 

med vatten och en tunn fuktig svamp placeras mellan ytorna. Det är också av största vikt att en god 

elektriskkontakt till armeringen säkerställts. Detta kontrolleras genom att ytterligare ett hål borras 

till armeringen och därefter mäts resistansen med en multimeter mellan kontaktbulten och järnet i 

kontrollhålet. Motståndet bör ligga runt 2 Ohm eller mindre [9], [16]. 

 

 

Figur 17: Principen för elektrodpotentialmätning metod 41a, BaTMan [9]. 
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4. RapiCor 

Beskrivning av metoden 

 Vad är RapiCor?  

 Hur fungerar RapiCor? 

 Vad gör RapiCor? 

 Hur är tillförlitligheten? 

4.1. Vad är RapiCor? 

RapiCor är ett relativt nyutvecklat handburet OFP-instrument (oförstörande provning) för mätning 

och kartläggning av armeringskorrosion i armerade betongkonstruktioner som exempelvis 

betongbroar. Det är i huvudsak framtaget av forskaren Dr. Tang Luping på SP/CBI med syftet att 

sänka underhållskostnaderna genom mer korrekta drift och underhållsplaner. 

Det är ett elektrokemiskt mätinstrument och bygger på galvanostatisk polarisationsteknik med 

matematisk modellering (2D-FEM, tvådimensionell finit element metod) som har sitt ursprung i 

polarisationsresistanstekniken [9], [17]. 

4.2. Hur fungerar RapiCor? 

Nedan ges en något förenklad beskrivning av hur instrumentet fungerar och principen bakom. 

I Nationalencyklopedin beskrivs elektrisk polarisation som vad som händer när materia utsätts för 

ett elektriskt fält. ”I ett elektriskt ledande material omfördelas de elektriska laddningarna 

(elektronerna) så att de inre delarna av ledaren helt avskärmas från fältet” [18]. 

Polarisation beskrivs som ”ändringen av elektrodpotentialen vid strömbelastning av elektroden”[5].  

Den skyddande järnoxidfilmen utanpå armeringsjärnen har enligt Tang Luping en stark 

polarisationskaraktär liknande den i kondensator [17].  

Det är denna karaktär som är grunden för de elektrokemiska teknikerna för mätning av 

korrosionshastighet av stål i betong. 

4.2.1 Funktionsprincip 

Det finns två huvudvarianter av polarisationsresistanstekniken vid bestämning av 

korrosionshastighet i praktiska fältmätningar, den ena är baserad på linjär polarisationsteknik och 

den andra bygger på pulstekniken vilken är den som RapiCor använder sig av. Båda utnyttjar sig av 

det linjära sambandet mellan strömtätheten och potentialen för bestämningen av 

polarisationsmotståndet Rp som sedan används för beräkning av korrosionshastigheten Xcorr. 

Det galvanostatiska sättet går ut på att metallen i elektrolyten (betongen) belastas med en liten känd 

likström och sedan mäts den responderande spänningen, genom detta erhålls ett värde på Rp genom 

sambandet ΔEp/Ip [9], [17]. 

I passivt tillstånd skyddas armeringen från korrosion genom att den skyddande järnoxidfilmen har 

ett högt polarisationsmotstånd, vid strömbelastning resulterar det i en hög polarisationspotential Ep.   

I aktivt tillstånd då filmen brutits ned av klorider eller genom karbonatisering får järnet ett lågt 

polarisationsmotstånd, vid strömbelastning leder det till en låg polarisationspotential. Se figur 18 

[19], [20]. 
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Figur 18: Polarisationsmotståndet vid passivt - ej korroderande respektive aktivt - korroderande tillstånd [26]. 

 

4.2.2. Förutsättningar för mätning 

Instrumentet riggas och kopplas ihop med armeringen på samma vis som nämns i kap 3.4.7. 

elektrodpotentialmätning. 

En viktig förutsättning för att kunna bestämma korrosionshastigheten i det aktuella mätområdet Lp, 

d.v.s. avståndet 10,5 cm mellan räkneelektrodernas ICE ytterkanter (Se figur 20), är att dess 

polarisationsarea är känd. Med det menas hur mycket av den närmast underliggande armeringens 

mantelyta som vid strömbelastning polariseras. Vidare skall täckskiktsdjupet lc anges i millimeter 

[16]. 

4.2.3. Den tekniska finessen med RapiCor 

Instrumentet kräver inte några avancerade inställningar förutom täckskiktsdjup och 

polarisationsarea, i övrigt är den helt automatiserad. Det innebär att både polarisationsströmmen 

från räkneelektroderna ICE och skyddsströmmen från guardelektroderna (skyddselektroderna) IGE är 

fixerade under mätningen och alla beräkningar sköts av instrumentets mikroprocessor. Mätningarna 

sparas direkt på ett minne av ”flash” typ och påverkas således ej av att batterierna tar slut eller 

avlägsnas [21]. 

Armeringsjärn i betongkonstruktioner kan betraktas som ”oändligt” långa och hur mycket som 

polariseras vid strömbelastning är svårt att svara på då de faktorer som spelar in är täckskiktets 

tjocklek, betongens resistivitet samt det aktuella korrosionstillståndet för armeringen. Vid aktivt 

korroderande järn tar strömmen den lättaste vägen i strömkretsen, i fallet med passiva järn sprids 

strömmen till en okänd yta på järnet då det är svårt för den att tränga igenom det skyddande 

magnetite-skiktet [9], [19], [20]. 

För att avgränsa det specificerade polarisationsområdet Lp och hindra den inducerade strömmen 

från att försvinna iväg utmed armeringen appliceras ett homogent skyddsströmfält över mätområdet 

Lp genom guardelektroderna.  

I den nya tekniken har hänsyn tagits till polarisationens tidsberoende beteende i utvecklingen av en 

matematisk modellering av strömdistribueringen. Genom numerisk modellering av 

polarisationsströmmen Ip ges ett bättre värde för de verkliga resistansvärdena Rp, därigenom kan 

korrosionshastigheten Xcorr beräknas under förutsättning att polarisationsarean A är given [21]. 
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4.2.4. Polarisationsarean i verkligheten 

I verkligheten tillkommer svårigheter i form tvärgående armering som återfinns i stort sett alla 

armerade betongbroar som frontmurar, broplattor, byglar i kantbalkar etc.  

 Det är väldigt svårt att exakt veta hur mycket av den underliggande armeringen som polariseras på 

grund av att en del av den inducerade strömmen försvinner till intilliggande tvärarmering.  

Tang Luping har tagit fram ett förslag på en ekvation för beräkning av polarisationsarean i 

konstruktioner med tvärgående armering. Ekvationen förutsätter att sensorn placeras rakt över och 

längs med det järn som skall undersökas, se figur 19 samt ekvation 2 [16].  

 

             
 
Figur 19: Mått för beräkning av polarisationsarean [16].           Ekvation 2: Formel för polarisationsarean [16]. 

 

A = polarisationsarean i cm
2
, Lp = 10.5cm är den specificerade polarisationslängden mellan 

räkneelektroderna ICE, n är antalet sammanbundna järn, D är järnens diameter, d är avståndet mellan 

grannjärnen, bs och Ls är bredden respektive längden av sensorn, α och β är koefficienter vars värden 

beror på antalet intilliggande järn (antal grannar), betongens resistivitet samt stålets ytfilm. 

Bokstäverna ”L” och ”T” står för longitud samt transversell riktning för järnen.  

Om bara intilliggande järn tas i beaktande blir i de flesta fall värdena för α = β = 2, gäller om 

grannjärnen har samma diameter samt en granne på respektive sida om mätjärnet, annars se 

beräknings exempel för α och β i bilaga 1 Steg för steg manual.  

4.3. Vad gör RapiCor?  

 

Figur 20: RapiCor:s mätprincip [16]. 
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4.3.1. Mätprincip 

RapiCor mäter först korrosionspotentialen Ecorr genom referenselektroden RE i mitten av sensorn.  

Därefter skickar den ut en mycket kort galvanostatisk strömpuls genom räkneelektroderna ICE och 

mäter potentialresponsen ΔE0 genom referenselektroden detta för att bestämma det ohmska 

motståndet RΩ som senare används i beräkningen av betongens resistivitet ρc.  

Till sist appliceras en 5 sekunder lång galvanostatisk strömpuls genom räkneelektroderna ICE 

tillsammans med skyddströmmen från guardelektroderna IGE. Oftast skickas en strömpuls ut men i 

de fall då potentialresponsen blir för låg på grund av kraftig korrosion och/eller ett högt järninnehåll 

så skickas en andra kraftigare strömpuls ut. Direkt efter att strömpulsen skickats ut så registrerar 

instrumentet genom referenselektroden RE potentialresponsen med ett intervall på 0,02 sekunder 

under loppet av 5 sekunder. Resultatet presenteras i form av potential-tidskurva hädanefter kallad 

polarisationskurva. Kurvan används sedan för beräkning av korrosionshastigheten Xcorr [16], [20]. 

1)Huvudparametern Korrosionshastighet Xcorr är en ideal direktparameter som momentant 

beskriver hur mycket stål som löses upp per år mätt i µm/år. Ekvation 3 används för beräkning av 

korrosionshastigheten Xcorr. 

    

Ekvation 3: Basformel för korrosionshastigheten [16].   

C = 302 är en samlingskonstant med enheten [(µm/år)*(mV*cm2/µA)] detta för att kunna uttrycka 

korrosionshastigheten i µm/år, Ip = den effektiva polarisationsströmmen i µA, A = polarisationsarean i cm2 samt ΔEp 

= den stadigvarande polarisationspotentialen. 

Korrosionshastigheten är direkt beroende av kurvans utseende då instrumentet utför en 

regressionsanalys i 5 punkter (varje hel sekund) på kurvan och extrapolerar den till hundra 

sekunder. En fluktuerande och/eller ojämn polarisationskurva ger således ett osäkert mätresultat se 

figur 21.           

 

 

Figur 21: T.v. instabil polarisationskurva medför felaktig regression. T.h. två polarisationskurvor, båda jämna ger ett 

bättre mått på korrosionshastigheten efter regression. 
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2) Halvcellspotentialen är en kompletterande parameter till korrosionshastigheten och ger en 

indikation på korrosionspåkänningarna vid armeringen. Halvcellspotentialen anges i millivolt (mV). 

RapiCor har en referenselektrod av silver/silverkloridgel med en fast omräkningsfaktor på -110mV 

förhållande till koppar/kopparsulfat elektroden (CSE). 

3) Resistiviteten är också en kompletterande parameter till korrosionshastigheten och anger 

möjligheterna för korrosion med tillgång på fukt och joner [9], [22]. 

Resistiviteten ρc anges i kOhm*cm och beräknas av RapiCor med hjälp av ekvation 4. 

  

Ekvation 4: Basformel för resistiviteten [16].   

Där Asp = svamparean, A = polarisationsarean i cm
2
, lc = täckskiktsdjupet i millimeter samt RΩ = det ohmska 

motståndet(betongens sanna motstånd). 

 

Resistiviteten i olika miljöer är generellt lägre i betong med vanligt portlandcement (CEM1) jämfört 

med betong där en blandning av kiselstoft, flygaska och slagg ingår. Detta beror på att vanligt 

portlandcement har ett högre alkaliskt innehåll [22]. Andra faktorer som påverkar resistiviteten är: 

 Fukthalten i betongen – en hög fukthalt ger en låg resistivitet. Fukthalten i sig beror på 

porositeten, en hög porositet p.g.a. ett högt vct-tal och dålig kompaktering leder till att 

betongen lättare tar upp fukt. 

 Karbonatisering – karbonatiserad betong leder till en ökad resistivitet p.g.a. minskad 

alkalitet. 

 Kloridinnehållet – högt kloridinnehåll leder till en låg resistivitet p.g.a. att klorider binder 

fukt. 

4.3.2. Korrosionsindex 

För att bilda sig en uppfattning om tillståndet hos armeringen går det inte att enbart se på 

korrosionshastigheten då den varierar med omgivningens temperatur, luftfuktighet, betongens 

fuktinnehåll och väder varför även värden för halvcellpotential och resistivitet behövs för att 

säkerställa det slutliga resultatet.  

 

 

Figur 22: Klassificering av korrosionshastighet, halvcellpotential och resistivitet i RapiCor:s Excel-baserade 

dataprogram RapiCor Data Acquisitioner [28]. 
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Efter det att mätvärdena förts över till en dator och behandlats i RapiCors tillhörande dataprogram, 

vägs de tre parametrarna ihop till ett korrosionsindex [16]. 

Korrosionsindexet delas in fyra olika riskklasser för armeringskorrosion: 1-försumbar (grön), 2-låg 

(gul), 3-måttlig (orange) och 4-hög (röd) risk. Se tabell 1. 

 

Tabell 1: Korrosionsindex med halvcellpotentialen och resistiviteten som stödparametrar. 

 

 

Programmet är skrivet så att RapiCor klassar ned risken i de fall de båda stödparametrarna 

halvcellspotentialen och resistiviteten inte överstämmer med korrosionshastigheten enligt tabellen 

ovan.  

Exempel: Om korrosionshastigheten är mellan 5-10 µm/år motsvarande måttlig korrosion medan 

halvcellspotentialen är högre än -200mV CSE och resistiviteten är större än 100 kOhm*cm kommer 

RapiCor att klassa risken för korrosion som låg. 

4.3.3. Metodens tillförlitlighet 

Metodens tillförlitlighet har verifierats både genom test på förtillverkade armerade betongplattor i 

olika storlekar preparerade med varierande halt av klorider samt genom jämförelse mätningar med 

liknade elektrokemiska OFP-instrument på marknaden. Den verkliga korrosionshastigheten 

bestämdes sedan med förstörande provning enligt den amerikanska metoden för 

massförlustbestämning ASTM G1, där man genom vägning av armeringsjärnen innan ingjutning i 

betongen samt vägning efter det att korrosionsprodukterna avlägsnats från armeringsjärnen kan 

massförlusten bestämmas och den verkliga korrosionshastigheten räknas ut. Här fann man att de 

uppmätta korrosionshastigheterna stämde ganska väl med de verkliga [17], [23]. 

Metoden har även testats på ett antal verkliga konstruktioner där man funnit att de uppmätta 

värdena stämt väl överens med de visuella observationerna [17]. 

 

 

 



 

25 

4.4. Hur planeras och genomförs en mätning med RapiCor? 

Mätning med RapiCor kan delas in i tre faser: Förberedelser, mätning samt efterarbete/analys. 

Under vårt examensarbete har vi skapat en ”steg för steg” beskrivning från det att mätning blivit 

aktuellt tills att mätningen är färdig och det är dags att analysera resultaten. Vi tar därför bara upp de 

mest grundläggande delarna i rapporten. 

4.4.1. Förberedelser 

Innan en mätning kan utföras måste ett flertal procedurer genomföras såsom att: 

 Se till att eventuella tillstånd och avspärrningar är anordnande. 

 Gå igenom armeringsritningar för att veta hur armeringen är uppdelad samt för att mata in 

rätt indata som täckskikt och polarisationsarea i RapiCor. 

 Då RapiCor är beroende av att betongen är fuktig får vädret dagarna innan inte varit för torrt 

då mätresultaten kan bli felaktiga eller intetsägande. 

 Gå igenom vad som ska mätas och hur man ska gå till väga, lämpligen genom att betrakta 

gamla skaderapporter i BaTMan. 

 Se till att all utrustning som behövs är med, att den fungerar och är kalibrerad. 

4.4.2. Mätning 

Vid ankomst till konstruktionen som ska mätas görs en översikt av den intressanta 

konstruktionsdelen för att skapa sig en uppfattning om exakt hur stort område som behöver 

undersökas samt vilket avstånd som ska användas mellan mätpunkter och mätlinjer. 

 Det är viktigt att notera uppgifter som väder, projektnamn (med konstruktionsdel, orientering och 

startriktning), eventuella sprickor och rostutfällningar, hur och var mätningen utförts, gridstorlek 

(ett rutnät med mätpunkter) etc. Detta för att komma ihåg vilka förutsättningar som rådde vid 

mättillfället. Mätplatsen bör också fotograferas för att underlätta vid bedömningen av resultaten. 

När ovanstående är bestämt måste: 

 RapiCor kopplas till armeringen genom att två hål borras i betongen och en bult monteras 

med kontakt till armeringen i det ena hålet. Här är det mycket viktigt att kontrollera att 

bulten verkligen har kontakt med armeringen, det görs lämpligen med en 

voltmeter/multimeter, motståndet bör maximalt vara några få ohm vid mätning mellan bult 

och kontrollhålet. 

 En ”grid” ritas upp. För att veta var armeringsjärnen ligger ritas en ”grid” upp med hjälp av 

en armeringsdetektor. Detta moment kan vid komplicerad armering vara mycket 

tidskrävande. 

När det gäller själva mätningen finns det ett par moment som är kritiska: 

 Sensorn måste placeras så rakt som möjligt över armeringsjärnet som är avsett att mätas och 

det är viktigt att undvika korsande (sekundär) armering rakt under sensorn. Om sensorn sätts 

i ett kors blir förmodligen den inmatade polarisationsarean fel och korrosionshastigheten 

följaktligen också felaktig. Se bilaga 2, Placering i korsande armering. 

 Sensorn ska hållas med ett fast och stadigt grepp så att den är helt stilla under mätningens 

fem till tio sekunder då rörelser får polarisationskurvan att bli felaktig med följden att 

mätresultatet blir felaktigt. 

 Dubbla polarisationskurvor kan tyda på korrosion men också att strömmen sprids ut om det 
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är en konstruktion med mycket armering. 

 Uppenbart felaktiga mätresultat mäts om med en liten flytt av sensorn någon eller några 

centimetrar. Vid upprepade (3-4ggr) felaktiga resultat görs en notis om detta och mätningen 

går vidare. 

 Eventuell bomknack samt rostutfällningar i och vid mätpunkter bör noteras för att ha med 

vid analysen av mätresultaten. 

 När mätningen är färdig lagas de borrade hålen för inkopplingen av RapiCor och 

utrustningen packas ihop för hemfärd. 

4.4.3. Efterarbete 

För att kunna presentera mätresultaten måste dessa först läggas in i en dator med RapiCors 

dataprogram Data Acquisitioner. I programmet som baseras på Excel finns möjligheter att: 

 Ändra polarisationsareor och täckskiktsdjup om t.ex. samma polarisationsarea har använts 

över hela konstruktionen fast armeringstätheten varierat i olika områden. 

 Notera eventuella bomknacksområden och sprickor för att få klarhet i om det är någon 

skillnad på mätvärdena vid just det stället. 

 Förutom detta rekommenderar vi att bilder som tagits under inspektionen namnges med 

information om bilden samt att en liten kort rapport om iakttagelser och resultat skrivs. 
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4.5. Bedömning av resultaten från RapiCor 

RapiCor kan som tidigare nämnts bara ge information om korrosionstillståndet vid 

inspektionstillfället. Då klassningen för korrosion och vidhäftning i BaTMan kräver att 

armeringsareans förlust samt vidhäftningens förlust är kända kan således inte RapiCors resultat för 

tillfället avgöra konstruktionens tillståndsklass (TK0-TK3). I följande avsnitt presenteras en 

förenklad och sammanfattande beskrivning av en metod för tillståndsbedömning av armerade 

betongkonstruktioner där elektrokemiska mätinstrument såsom RapiCor ingår i förfarandet. 

För att kunna avgöra en konstruktions kondition har det i den spanska rapporten ”CONTECVET A 

validated Users Manual for assessing the residual service life of concrete structures” [9] tagits fram 

en metod för att bedöma när och hur ofta åtgärder måste sättas in, kallat Urgency of Intervention. 

Rapporten är framtagen i samband med ett flertal aktörer däribland det svenska cement och 

betonginstitutet CBI. 

Mätningar med elektrokemiska instrument används här för att ta fram ett förenklat korrosionsindex 

kallat SCI - Simplified Corrosion Index som är en del av klassificeringsprocessen. 

Genom att beräkna och utvärdera ett antal kända parametrar fås slutligen ett förenklat värde av de 

strukturella skadorna kallat SISD – Simplified Index of Structural Damage, med vilket Urgency of 

Intervention kan bestämmas. För att få ett än mer representativt SISD -värde bör faktorer som 

lämplig säkerhetsmarginal och konstruktionens strukturella överskott (överdimensionering) tas 

med. 

Figur 23 visar ett flödesschema av vad som krävs för att komma fram till SISD -värdet. Efter detta 

förklaras de ingående delarna. 

 

Figur 23: Flödesschema för detaljerad tillstånds bedömning [9]. 
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Det är således ett flertal faktorer som påverkar SISD -värdet som sedan bestämmer när åtgärder 

måste utföras [9]. 

SCI - Simplified Corrosion Index 

SCI -värdet baseras på två faktorer: hur armeringsaggressiv miljön är kallat EA - Expossure 

aggressivity samt vilket korrosionsskadeindex som föreligger kallat CDI - Corrosion Damage 

Index. EA beskriver hur armeringsaggressiv den omkringliggande miljön runt konstruktionen är och 

bedöms i området 1-4 där 1 är obetydligt armeringsaggressiv och 4 är mycket armeringsaggressiv. 

Vid beräkning av CDI -värdet rekommenderar CONTECVET användning av 6 olika faktorer som 

klassas mellan 1-4 från ofarligt till mycket farligt. Vid en enklare bedömning kan färre faktorer tas 

med exempelvis om man vill undvika att bila bort betongen för att undersöka hur mycket som redan 

korroderat bort. Följande faktorer behandlas: 

 Karbonatiseringsdjupet 

 Kloridinträngningsdjupet 

 Sprickor till följd av korrosion 

 Betongens resistivitet 

 Hur många procent av stålet som korroderat bort 

 Representativ korrosionshastighet (medelhastighet över året)* [9]  

* För att erhålla ett stabilt värde på korrosionshastigheten bör minst fyra mätningar göras spridda över årstiderna och 

med beaktande av extrema väderleksförhållanden. Alternativt ett mättillfälle där borrkärnor tas ut nära de aktuella 

mätpunkterna för vidare analys i laboratoriemiljö. Detta för att få en bättre uppskattning av den sanna 

korrosionshastigheten. 

För att beräkna CDI och sedermera SCI används ekvation 5 och 6: 

Ekvation 5: CDI - Corrosion Damage Index [9].            Ekvation 6: SCI – Simplified Corrosion Index [9].  

 

Konsekvenser vid haveri - Consequenses of failure  

Slight (liten): Konsekvenser vid haveri som inte är allvarliga eller om problemen är på en 

konstruktionsdel där allvarliga konsekvenser inte går att förutsätta. 

Significant (stor): Vid haveri är det risk för liv och lem eller stor risk för skada på egendom [9]. 

 

SI - Simplified structural Index 

I det förenklade strukturella indexet kallat SI tas hänsyn till vilken typ av konstruktionsdel som 

undersökts och hur den är konstruerad. Det är uppdelat på 2 huvudtyper av konstruktionselement, 

sådana som är utsatta för böjkrafter såsom balkar, plattor och bjälklag samt tryckutsatta som pelare 

och pålar. Vad som mer påverkar vilket SI -värde konstruktionen får är bland annat 

armeringstjocklek, förekomsten av byglar och hur tätt de sitter samt risken för spjälkning. Enligt 

dessa faktorer klassas SI -värdet från 1 till 4 [9]. 

 

 

 



 

29 

SISD – Simplified Index of Structural Damage 

När SCI, SI -värdena samt konsekvensen av ett haveri är bestämda får man genom tabell 2 ut ett 

SISD -värde som visar hur allvarlig korrosion som pågår. 

 

Tabell 2: SISD – Simplified Index of Structural Damage [9]. 

 

Genom SISD -värdet i tabellen går det sedan att bestämma inom hur många år en åtgärd bör utföras 

enligt tabell 3 [9]. 

 

Tabell 3: Bestämning när en åtgärd bör utföras - Urgency of intervention enligt SISD-värdet [9]. 

 

Det första resultatet: Negligible blir aldrig något alternativ i Sverige då huvudinspektionen skall 

utföras minst vart 6:e år.  

Det andra resultatet: Medium innebär en omprövning av konstruktionen inom 5-10 år, det leder i 

princip till en ny huvudinspektion om senast 6 år.  

Det tredje resultatet: Severe innebär att inom 2-5 år skall en bedömning av konstruktionens tillstånd 

göras.  

Det fjärde resultatet: Very severe innebär att inom 0-2 år måste reparationer utföras eller detaljerade 

beräkningar för att säkerställa om bron kan bibehålla samma bärighetsklass eller om den måste 

nedklassas. 
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5. Resultat 

I det här kapitlet presenteras mätresultat från fyra utvalda mätningar. Exemplen är på olika 

konstruktionsdelar från olika broar. Med hjälp av detta kommer det att bli lättare att förstå till vad 

RapiCor kan användas och hur dess mätresultat representerar verkligheten. Vidare presenteras hur 

lång tid de olika momenten i en mätning har tagit, en jämförelse mellan tösaltade och icke tösaltade 

broar, en utvärdering av RapiCors användarvänlighet samt dess begränsningar och vanliga felkällor. 

5.1.1 Södra lagerpallen på 19-388-1, Köping 

5.1.1.1 Beskrivning av objektet 

Vägen på bron är tösaltad (grön enligt väghållningsklassningen se kap. 5.3). Vid inspektion 

upptäcktes det att övergångskonstruktionen mellan vägbana och brobana gått sönder och att det 

därmed läcker ned smuts och saltvatten på lagerpallen. Detta har medfört att det börjat korrodera 

kraftigt på stora delar av lagerpallen. Resultatet av detta är att det blivit stora avspjälkningar, 

framförallt på lagerpallens droppnäsa. 

För att avgöra hur långt bredvid de synliga skadorna korrosionen pågår gjordes därför en 

utbredningsmätning med RapiCor. 

 
 

Figur 24: Södra lagerpallen, bro 19-388-1, Köping, läckaget har lett till tydliga korrosionsskador. 

 

Mätningen 

Mätningen utfördes över hela lagerpallen med en mätlinje varje meter från öst till väst. På varje 

linje gjordes en mätning på droppnäsan samt två mätningar på sidan av lagerpallen. Mellan linje 9 

och linje 11 finns läckaget.  

Den första mätningen utfördes för att lokalisera ungefär var korrosionen började, därefter gjordes en 

mer noggrann mätning på varje vertikalt armeringsjärn mellan linje 7 till linje 12 på den första 

mätningen. Här gjordes dock inte någon mätning på själva droppnäsan utan M1 ligger ca 10 cm 

under kanten på droppnäsan. 

Väderförutsättningar 

1:a mätningen 20/4-2010: Luftfuktighet ca 20 %. Inget regn dagarna innan. Temperatur vid mätning 

ca 10 grader. 

2:a mätningen 30/4-2010: Luftfuktighet ca 50 %. 2 regnskurar på 1-1.5mm två dagar innan 

mätning. Temperatur vid mätning ca 16 grader. 
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5.1.1.2. Mätresultat 

 
 

Figur 25: Vy över södra lagerpallen, bro 19-388-1, Köping samt gränser för de två mätningarna.  

 

Korrosionshastighet 

 

Figur 26: Korrosionshastigheten för bro 19-388-1, Köping. Övre – Stora mätningen hela lagerpallen. Undre – Lilla 

mätningen mellan L 7 till L12 på stora mätningen. Lila fält är bortspjälkade.  

 

Halvcellspotential 

 

Figur 27: Halvcellspotentialen för bro 19-388-1, Köping. Överst: Halvcellspotentialen för mätningen över hela 

lagerpallen. Underst: Halvcellspotentialen mellan linje 7 till 12 på stora mätningen. 
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Resistivitet 

 

Figur 28: Resistiviteten för bro 19-388-1, Köping. Överst: Resistiviteten för mätningen över hela lagerpallen. Underst: 

Resistiviteten mellan linje 7 till 12 på stora mätningen. 
 

Korrosionsindex 

 

Figur 29: Korrosionsindex för bro 19-388-1, Köping. Överst: Korrosionsindex för mätningen över hela lagerpallen. 

Underst: Korrosionsindex mellan linje 7 till 12 på stora mätningen. 

5.1.1.3. Slutsats 

Efter två mätningar, en grov för att se tendenser och sedan en noggrannare, kan en tydlig gräns ses 

för var korrosionen startar i lagerpallen. På båda mätningarna startar korrosionen en knapp meter till 

vänster om stupröret till ytavloppet, d.v.s. vid L9 på den stora mätningen och mellan L5-6 på den 

noggrannare.  

Vid närmare analys av resultaten och de olika parametrarna var för sig kan även en tydlig gräns för 

var halvcellspotentialen blir mer negativ (ca 100 mV skillnad) än vid tidigare mätpunkter ses. Det är 

en indikation på förekomst av klorider samt att skadorna på lagerpallen orsakats av läckaget i 

övergångskonstruktionen.  
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5.1.2. Östra frontmuren på 19-380-1, Hallstahammar 

 

5.1.2.1. Beskrivning av objektet 

Utanför Hallstahammar vid trafikplats Brånsta går E18 (gul väg) över väg 619 (grön väg). 

Trafikverket har vid tidigare inspektioner upptäckt att det finns korrosionsskador på brons östra 

frontmur. För att ta reda på vad dessa beror på har en mätning av klorider i betongen utförts på 3 

linjer med ett prov i vardera höjd 0.1m, 0.5-0.8m samt 1.5m ovan mark. Se bilaga 3 Kloridprov 

SkanAkos. Av dessa tester visar särskilt de två nedersta mätningarna att kloridhalten överstiger 

Trafikverkets gränsvärde på 0.3 % av cementvikten och det föreligger risk till hög risk för 

korrosion. Mot dessa bakgrundsfakta gjordes en mätning med RapiCor för att se om den stämmer 

överens med kloridprovstesterna. 

 

Mätningen 

Mätningen utfördes över hela frontmuren på vartannat järn, d.v.s. med cirka 50 cm mellan varje 

linje. På varje linje gjordes 7 mätpunkter på höjderna 3.0m, 2.3m, 1.8m, 1.5m, 1.1m, 0.7m samt 

0.2m ovan mark (M1 överst och M7 underst) i nord-sydlig riktning. De tidigare kloriduttagen finns 

vid mätpunkterna L3/M4 (9), L3/M6 (8), L3/M7 (7), L15/M4 (6), L15/M6 (5), L15/M7 (4), 

L26/M4 (3), L26/M6 (2), L26/M7 (1). 

 

Väderförutsättningar 

6/5 -2010. Luftfuktighet 40-50 %. Inget regn dagarna innan. Temperatur vid mätning ca 10 grader. 

 

 
 

Figur 30: Bild på den undersökta frontmuren på bro 19-380-1, Hallstahammar. Siffrorna markerar hålen där 

kloridprover är uttagna sedan tidigare. 
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5.1.2.2. Mätresultat 

 

Korrosionshastighet 

 
 

Figur 31: Korrosionshastigheten för den östra frontmuren på bro 19-380-1, Hallstahammar. Kloridprovshålen är 

markerade med fet ram. Bomknacksområden är markerade med blå ellipser. 

 

 

Halvcellspotential 

 
Figur 32: Halvcellspotentialen för den östra frontmuren på bro 19-380-1, Hallstahammar. Kloridprovshålen är 

markerade med fet ram. Bomknacksområden är markerade med blå ellipser. 

 

 

Resistivitet 

 

Figur 33: Resistiviteten för den östra frontmuren på bro 19-380-1, Hallstahammar. Kloridprovshålen är markerade med 

fet ram. Bomknacksområden är markerade med blå ellipser. 
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Korrosionsindex 
 

 

 
Figur 34: Korrosionsindex för den östra frontmuren på bro 19-380-1, Hallstahammar. Kloridprovshålen är markerade 

med fet ram. Bomknacksområden är markerade med blå ellipser. 
 

Med avseende på RapiCors mätvärden på halvcellspotentialen som också fungerar som en indikator 

på klorider i betongen kan vi jämföra våra mätvärden med det tidigare utförda kloridtestet se tabell 

4 samt bilaga 3 Kloridprov SkanAkos. 

 

Tabell 4: Jämförelse mellan den uppmätta halvcellpotentialen och tidigare kloridprovs uttag utförda av SkanAkos AB på 

bro 19-380-1, Hallstahammar.  

 

* Det faktiska kloridtestet är taget mitt emellan mätpunkterna L3/M6 och L3/M7 och resultatet av RapiCors mätning är 

därför inte fullt tillförlitligt. 

5.1.2.3. Slutsats 

Upp till och med 0.5m på frontmuren pågår en rätt så kraftig korrosion. Enligt tabell 4 kan vi anta 

att detta är orsakat av vägsalt som stänkt upp på frontmuren. Vi kan också se att den faktiska 

kloridmängden i betongen till stor del stämmer överens med halvcellspotentialens indikationer på 

klorider. 

Vi kan även genom våra mätresultat se att särskilt vid den södra öppningen har det runnit saltvatten 

genom grundavloppen från vägbanan ovan, vilket orsakat kraftig korrosion på hela frontmuren från 

öppningen till cirka 2 meter inåt. Se figur 35-37 för visuell bekräftelse på korrosionsangreppet. 

 

 
 

Provnummer Halvcellpotential, mV Viktprocent Cl Risk för korrosion  Överensstämmelse 

1 (vid L26/M7) -414mV, Rött 1.013 % Rött Hög risk Stämmer bra 

2 (Vid L26/M6) -373mV, Rött 0.812 % Rött Hög risk Stämmer bra 

3(Vid L26/M4) -208mV, Gult 0.163 % Gult Låg risk Stämmer  

4(Vid L15/M7) -380mV, Rött 0.887 % Rött Hög risk Stämmer bra 

5(Vid L15/M6) -261mV, Gult 0.400 % Rosa Risk Stämmer bra 

6(Vid L15/M4) -144mV, Grön 0.163 % Gult Låg risk Stämmer bra 

7(Vid L3(M7) -382mV, Rött 0.595 % Rosa Medelhög risk Stämmer 

8(Vid L3/M6) -328mV, Gult 0.777 % Rött Hög risk Stämmer ej* 

9Vid(L3/M4) -139mV, Grön 0.140 % Grön Låg risk Stämmer bra 
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Resultatet efter vattenbilning av betongen 
 
Det lokala korrosionsangreppet på järnen syns tydligt, vanligt vid kloridinitierad korrosion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 35: Norra hörnet, bro 19-380-1, Hallstahammar.        Figur 36: Södra hörnet, bro 19-380-1, Hallstahammar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 37: Södra hörnet mot broplattan, bro 19-380-1, Hallstahammar.
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5.1.3. Undersidan av broplattan på 19-117-1, Högbyn, V Surahammar  

5.1.3.1. Beskrivning av objektet 

Vid tidigare inspektioner har kalkutfällningar på underkanten av plattan upptäckts. Förutom 

kalkutfällningarna fanns inga större skador, dock har betongen släppt på ett litet ställe i det sydöstra 

hörnet på undersidan av broplattan. Bron är byggd 1937 och är belägen utefter en väg med låg 

trafikintensitet där halkbekämpningen sker med sand (grå väg). Broförvaltarna ville få broplattan 

undersökt med RapiCor för att ta reda på om kalkutfällningarna berodde på läckage i tätskiktet samt 

få reda på om det pågick korrosion på grund av ett eventuellt läckage i plattan. 

 

  
 

Figur 38: Bro 19-117-1. T.v. vy från väst, T.h. kalkutfällningarna syns underifrån, vy mot norr. 

 

 

Mätningen 

För att utföra mätningen krävdes en brolift då det går ett vattendrag under bron.  

Noterbart under mätningarna var att de myckna kalkutfällningarna, framförallt på den norra halvan 

från M10 mot det norra landfästet utbrett från L1-L13. Andra partier med stora kalkutfällningar är 

mellan L1-L5, M1-M5 samt mellan L9-L10, M1-M4, på den södra sidan. Vid punkterna M4-M5 på 

linje 7 var betong avspjälkad. Vid L8/M12 var det ett litet ytligt bomknack. 

 

Väderförutsättningar 

4/5-2010. Luftfuktighet ca 20 %. Inget regn dagarna innan. Temperatur vid mätning ca 10 grader. 
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5.1.3.2. Mätresultat 

 

Korrosionshastighet   Norr ↑ 
 

 

 

Figur 39: Bro 19-117-1, Högbyn. Korrosionshastigheten har de högsta värdena i och omkring områdena med 

kalkutfällningar(blåmarkerade) 

 

 

Halvcellspotential   Norr ↑ 
 

 

 

Figur 40: Bro 19-117-1, Högbyn. Halvcellspotentialen indikerar till 90 % sannolikhet ingen till ringa risk för korrosion 

över större delen av plattan. De svarta linjerna markerar voterna. 
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Resistivitet      Norr ↑ 

 

 

Figur 41: Bro 19-117-1, Högbyn. Resistiviteten indikerar att det är mycket fuktigt i stora delar av plattan, speciellt i 

ytterområdena. 

 

 

Korrosionsindex     Norr ↑ 

 

Figur 42: Bro 19-117-1, Högbyn. Korrosionsindex indikerar till större delen ingen risk för korrosion men låg till 

måttlig risk i och omkring områdena med kalkutfällningar. 

5.1.3.3. Slutsats 

Genom att analysera tendenserna för de olika parametrarna kan vi se att alla parametrar följer 

kalkutfällningarna till viss del. Halvcellspotentialen som är positiv mitt under bron men mer negativ 

(dock fortfarande med 90 % sannolikhet för ingen korrosion) ut med kanterna kan bero på att 

resistiviteten är mycket låg i samma fält. Eftersom bron trots allt är 73 år gammal kan de mycket 

höga halvcellpotential värdena mitt under bron tillsammans med den något torrare betongen 

indikera att bron är karbonatiserad i mittfältet (troligen hela undersidan).  
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En annan tänkbar anledning till varför halvcellpotentialen blev så positiv trots att höga 

korrosionshastigheter indikeras kan vara vi utfört mätningen på katoden och inte anoden enligt 

teorin om makroceller, kapitel 2.2.3. 

För att säkert avgöra vad som orsakar korrosionen i områdena runt kalkutfällningarna bör ett 

karbonatiseringsprov respektive kloridtest utföras. 

5.1.4. Kantbalkar på 19-386-1, Västerås 

5.1.4.1. Beskrivning av objektet 

Under E18 (gul väg) i Västerås finns en bro från 1961/1974 som har en ordentligt skadad kantbalk 

(södra) till följd av korrosion. Den norra kantbalken som är 13 år yngre än den södra (bron 

breddades när vägen byggdes ut till motorväg) ser däremot helt oskadd ut. För att se hur stor 

skillnad det är på dessa två kantbalkar från olika åldrar valde vi att göra en mätning på dessa. En 

viktig skillnad mellan dessa kantbalkar är att den norra kantbalken sluttar in mot vägbanan. Rent 

konstruktionsmässigt förutom detta är kantbalkarna utformade på ett liknade sätt med likadan 

armering vad det gäller tjocklek, antal järn samt bygeltäthet. 

  

   

Figur 43: Bro 19-386-1, Västerås. Vy mot södra kantbalken. 

Mätningen 

Den södra kantbalken var ordentligt skadad, därav valde vi att göra mätningar på samtliga järn i 

varje bygelfack. Den norra såg betydligt bättre ut, här gjordes mätningar i vartannat bygelfack. 
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Figur 44: Bro 19-386-1, Västerås. Södra kantbalken t.v. har stora skador medan den norra kantbalken t.h. ser bra ut. 

 

Väderförutsättningar  

3/5-2010. Luftfuktighet ca 15 %. Inget regn dagarna innan. Temperatur vid mätning ca 14 grader. 

5.1.4.2. Resultat 

Korrosionsindex 

Figur 45: Bro 19-386-1, Västerås. Överst: korrosionsindex för den södra kantbalken. Underst: korrosionsindex för den 

norra kantbalken. 

 Korrosionsindex visar att det pågår betydligt allvarligare korrosion i den södra kantbalken. Lila färg = avspjälkad 

betong, grå = infästning för vägskylt. De svarta rutorna markerar var kantbalkens ståndare går ner, vid de svarta 

strecken går ståndaren ned mellan mätlinjerna.  

5.1.4.3. Slutsats 

Den södra kantbalken är i dåligt skick medan den norra i stort är i bra skick. Det skiljer förvisso 13 

år mellan de olika kantbalkarna och normalt sett är kantbalkar i sydläge mer slitna än de i norrläge. 

Detta på grund av fler klimatcykler med frysningar och upptiningar. En stor anledning till att den 

norra är så bra som den är kan vara att den är vinklad inåt så att vattnet från vägbanan inte rinner 

längs utsidan och tillför fukt och klorider.
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5.2. Mätningstider 

För att få en uppfattning om hur lång tid dessa mätningar tar att utföra i praktiken samt hur bättre 

kunskap och rutin kan sänka den totala mättiden, så har vi utfört en tidsstudie i samband med 

mätningarna. För att få mer information om hur lång tid de olika momenten tar har vi tagit 

”mellantider”. Vi har valt att dela upp tiderna i etablering, uppmärkning och avetablering samt 

mätning. 

5.2.1. Tider för 1-etablering, 2-uppmärkning och 3-avetablering 

I tiderna för etablering, uppmärkning och avetablering har vi räknat in tiden det tog att: 1) ställa upp 

avspärrningar, borra in till armeringen och kontrollera den elektriska kontakten, 2) uppmärkning av 

mätpunkter, den såkallade ”griden”, 3) tiden det tog att packa i ordning utrustningen, fylla igen 

borrhålen med cement samt ta ner avspärrningsskyltarna. Det vill säga allt utom själva mätningen. I 

vårt fall har vi använt oss av en skåpbil i vilken vi haft tillgång till 2 vägarbetstavlor (A20), 6 

sidoskärmsskyltar (X3) för avspärrning av gång- och cykelbanor samt övrig mätningsutrustning. 

 

Diagram 1: Tider för etablering, uppmärkning och avetablering sorterat efter inspektionsordning. 

 

 

I diagram 1 visas det tydligt hur tiden för de olika momenten som inte innefattar själva mätningen 

har gått ner ju fler broar som blivit inspekterade.  

Den slutliga tendensen när en bättre rutin och kunskap skapats så tar de olika momenten mellan 50 

till 60 minuter. Det gäller vid mätning av en relativt enkel konstruktion exempelvis en GC-tunnel, 

där inte armeringen är för komplicerad och tillgängligheten är någorlunda bra. 

 

5.2.2. Tider för mätning 

För att kunna jämföra de olika mätningarna vi utfört med varandra har vi valt att redovisa hur lång 

tid 50 mätpunkter skulle ta att göra för varje bro. Detta för att få en mer rättvis bild då vissa 

mätningar har gjorts på över 200 mätpunkter och vissa på knappt 20 mätpunkter.  
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Diagram 2: Tid för mätning av 50 mätpunkter alla broar, sorterat efter inspektionsordning. 

 

*En person utförde alla moment själv. 

 

I diagram 2 visas hur lång tid det har tagit vid varje mätning omvandlat till 50 mätpunkter vid varje 

tillfälle. Det är svårt att se någon entydig tendens beroende på att vissa mätningar har gjorts med 

stege eller brolift och andra stående på marken. För att illustrera skillnaden mellan de olika sätten 

att mäta rent tidsmässigt kan diagram 3 och 4 användas. 

 

Diagram 3: Antal minuter det tar att mäta 50 mätpunkter vid varje mätning då stege eller brolift använts, sorterat efter 

inspektionsordning. 
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Diagram 4: Antal minuter det tar att mäta 50 mätpunkter vid varje mätning där stege eller brolift inte använts, sorterat 

efter inspektionsordning. 

 

* De två sista mätningarna (19-213-1) mättes ovanifrån bron vilket är krångligt och tidskrävande. 

 

Det är således stora tidsskillnader vid mätning via stege eller brolift jämfört mot att stå på marken 

och mäta.  

5.2.3. Tidsskillnad mellan okulärbesiktning och instrumentbesiktning med RapiCor  

Nedan ges ett exempel på hur stor tidsskillnad en typbro tar att undersöka i en huvudinspektion 

kontra RapiCor. 

En huvudinspektion på en bro med 6m spännvidd och 13m bredd tar i normalfallet cirka 30 minuter 

beroende på tillgänglighet och skick [24]. 

Att enbart kontrollera kantbalkar och frontmurar på samma bro med RapiCor tar minst 3 timmar. 

Räknat på 2 stycken kantbalkar med 2 mätpunkter per linje och 10 linjer per kantbalk ger 40 

mätpunkter, 2 stycken frontmurar med 4 mätpunkter per linje och 15 linjer per frontmur ger 120 

mätpunkter. Totalt för 160 mätpunkter multiplicerat med 50 sekunder per mätpunkt blir det 133 

minuter plus cirka 40 minuter för etablering/avetablering. Detta förutsatt att uppmärkningen av 

”griden” sker helt problemfritt och i samband med själva mätningen, i vårt fall märkte en person ut 

mätpunkterna medan den andre utförde själva mätningen.  

 Till detta krävs även visst förarbete för att ta reda på hur armeringen är placerad och beräkning av 

polarisationsarea samt en del efterarbete för analys av resultaten vilket tillsammans tar ungefär 4 

timmar. 

Okulärbesiktning: Cirka 30 minuter för hela bron. 

RapiCor: Minst 3 timmars arbetstid vid mätobjektet med 2 personer. 
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5.3. Jämförelse av kantbalkar i olika åldrar 

För att se hur skillnaden i risken för korrosion föreligger mellan broar från olika åldrar har vi valt att 

jämföra de kantbalkar som mätningar har utförts på med varandra. Årtalen broarna är byggda 

spänner mellan 1949 som äldst till 1987 som yngst.  

Färgen som skrivs efter varje bronamn visar hur vägen halkbekämpas och hur ofta det sker. Grå och 

blå: normalt med sand. Grön och gul: normalt med salt. På grå väg sker halkbekämpningen med 

färre intervaller och gul väg med tätare intervaller. Det bör nämnas att det finns en liten mängd salt i 

sanden för att den inte skall frysa till klumpar. De blå vägarna saltas delvis under höst och vår när 

blixthalkan är som värst [25]. 

Efter varje bronamn finns även en bokstav för att beskriva om kantbalken ligger i syd, norr, väst 

eller östläge.  

För att bedöma hur kraftig korrosion som pågår i kantbalken har vi valt att beräkna medelvärdet av 

alla mätpunkters korrosionsindex. Där CorrI = 4 högst risk för korrosion och CorrI = 1 lägst risk 

för korrosion. 

 

Diagram 5: Jämförelse av alla kantbalkar i olika åldrar. 

  

Noterbart är att bro 19-213-1 som är den äldsta har ett relativt lågt medelvärde på korrosionsindex. 

En anledning till det kan vara att vägen är osaltad och har en låg trafikintensitet. I övrigt går det 

genom den linjära regressionen att utläsa en tendens för medelvärdet på korrosionsindex som blir 

lägre ju yngre kantbalken är. Kurvan i diagrammet fluktuerar dock en del. I ett försök att undersöka 

varför har vi valt att dela upp kantbalkarna till en jämförelse med endast de som finns i sydläge 

samt en jämförelse med dem som finns i norr, väst och östläge. 
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Diagram 6: Medelvärde av korrosionsindex för kantbalkar Diagram 7: Medelvärde av korrosionsindex för  

i söderläge.      Kantbalkar i norr, öst och väst- läge. 

   

Efter uppdelningen till två diagram kan vi i diagram 7 se att medelvärdet av korrosionsindex 

minskar ju yngre bron är. En annan intressant iakttagelse är att medelvärdet för korrosionsindex är 

väsentligt högre för kantbalkar i sydläge. Av det kan vi dra slutsatsen att det är större risk för 

korrosion i kantbalkar i sydläge. Detta har också bekräftats visuellt vid varje undersökning. 
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5.4. Jämförelser mellan tösaltade/icke tösaltade konstruktionselement 

 

För att se hur mycket tösaltningen av vägarna påverkar korrosionen hos betongkonstruktioner har vi 

gjort en undersökning av detta. Genom att dela upp konstruktionselementen i kantbalkar, 

frontmurar/lagerpallar, pelare och sortera årsvis kan man försöka påvisa tidens roll ur 

beständighetssynpunkt. 

Undersökningen presenteras på två sätt: 

1) Genom ett medelvärde av halvcellspotentialen Ecorr. 

2) Genom ett medelvärde av korrosionsindex CorrI. 

5.4.1. Förutsättningar 

I kantbalksundersökningen har hela mätområdet tagits med då kantbalkarna är utsatta för klorider 

över hela ytan. För frontmurar som är utsatta för direkt saltstänk avgränsas mätområdet upp till 1.5 

meters höjd detta för att undvika mätpunkter som ej är direktutsatta för stänk. För de frontmurar 

som ej är utsatta för stänk har samtliga mätpunkter i höjdled använts. Vi har dock valt att endast ta 

med de mätpunkter som ligger ca 2 meter innanför öppningarna för att undvika saltvatten från 

vägbanan ovan. För saltutsatta pelare (bro 19-598-1, Arboga) gäller samma höjdbegränsning som 

för frontmurar. Här har vi valt att begränsa området till det som har störst risk för stänk från 

vägbanan, det vill säga linjerna 2-6 för undersökningen. Linje 1 samt linjerna 7-9 ligger på 

”baksidan” av pelaren sett från vägen anser vi som ej direktutsatt för stänk.  

För frontmuren (lagerpallen, 19-388-1, Köping) som blivit direkt utsatt för klorider på grund av ett 

läckage i övergångskonstruktionen ovan har vi valt att begränsa det kloridutsatta området från linje 

8 till 16, det området bekräftades både visuellt och genom mätningen. Linjerna 1-7 på samma 

lagerpall räknas som en ej tösaltad frontmur. 

5.4.2. Halvcellspotential, Ecorr 

Genom en analys av medelvärdena för halvcellspotentialen för de konstruktionsdelar som är 

tösaltade jämfört med dem som inte är utsatta för tösalter går det genom diagrammen 8 och 9 att 

utläsa en stor skillnad i risk för korrosion.  

Det går även att urskilja en tydlig tendens på hur halvcellspotentialen påverkas med åren hos de 

olika konstruktionsdelarna. De äldre delarna har ett väsentligt lägre halvcellspotentialvärde, troligen 

beror det på att de varit utsatta för klorider en längre tid vilket ökar risken för korrosionsangrepp. 
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Diagram 8: Medelvärde av halvcellspotential för tösaltade broar i åldersordning. 

 

 

Diagram 9: Medelvärde av halvcellspotentialen för ej tösaltade broar i åldersordning. 

 
*Del av lagerpall under tösaltad väg som ej utsatts för salt. 

**Del av pelare vänd från tösaltad väg d.v.s. ej direkt utsatt för saltstänk. 

 

5.4.3. Korrosionsindex, CorrI 

Med bakgrundsinformationen från Ecorr -undersökningen bör CorrI vara högre på de 

konstruktionsdelar som finns i en tösaltad miljö än de som inte gör det. 

Enligt diagram 10 är medelvärdet av CorrI mycket hög hos de äldsta (49år) konstruktionselementen 

som är utsatta för tösalter men mycket låg hos de yngsta (23år). 
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Vid jämförelse av CorrI för konstruktionsdelar som inte är utsatta för tösalter går det ur diagram 11 

att se att dessa har ett betydligt lägre medelvärde av CorrI. Tösalter har således en stor inverkan på 

konstruktionens beständighet mot korrosion. 

Diagram 10: Medelvärde för korrosionsindex på broar som är utsatta för tösalter i åldersordning. 

 

 
Diagram 11: Medelvärde för korrosionsindex på broar som inte är utsatta för tösalter i åldersordning. 

 
*Del av lagerpall under tösaltad väg som ej utsatts för salt. 

**Del av pelare vänd från tösaltad väg d.v.s. ej direkt utsatt för saltstänk. 
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5.5 Användarvänlighetsutvärdering 

5.5.1. Vad krävs av besiktningsmannen för att genomföra en mätning? 

RapiCor är ett relativt enkelt instrument att använda för besiktningsmannen. Inga avancerade 

inställningar behöver utföras för att utföra en undersökning. Både sensor och instrument är ganska 

små, väger lite och har en god ergonomi, respektive del kan skötas med en hand i taget. Mätningen 

kan således utföras av en ensam person, vilket vi gjort. 

Det krävs dock en viss utbildning och erfarenhet innan en mätning fortlöper smidigt, mest för att 

bedöma resultaten korrekt. Även en viss känsla krävs för hur mycket tryck som bör appliceras på 

sensorn.  

 

Figur 46: Instrumentet och sensorn under mätning. 

5.5.2. Innan mätning  

Det svåraste momentet som vi upplevt var att skapa mätrutnätet den så kallade ”griden” för att se 

var på konstruktionen mätningen ska ske. Detta moment görs med en armeringsdetektor 

(metalldetektor) och kräver en god förståelse för hur armeringen är uppbyggd vilket måste 

kontrolleras mot armeringsritningar innan mätningen. 

De största problemen vi hade i början var att ”se” skillnad på monteringsarmering och 

huvudarmeringen som vi skulle mäta på, detta beroende på att monteringsarmeringen inte är 

utmärkt på armeringsritningarna. Vi kan på våra tidsgrafer över etableringstider i kapitel 5.2.1. se att 

det tog cirka 10 mätningar innan vi hamnade på en stabil tid för att utföra detta moment. 



 

51 

5.5.3. Under mätning  

Vid själva mätningen är det mest kritiska momentet att se till att sensorn appliceras med ett jämnt 

tryck rakt över järnet under mätningens 5-10 sekunder. Om det inte sker, kan man se det direkt på 

polarisationskurvans ojämna utseende vilket medför en felaktig korrosionshastighet. På så sätt är 

instrumentet mycket användarvänligt då man direkt ser om mätningen är godtagbar eller om den 

måste göras om. Mätstället kan även behöva blötas upprepade gånger innan en tillfredställande 

kurva ges. 

Efter att mätningen är klar så visas kurvan tillsammans med projektnamn, linjenummer, aktuellt 

täckskiktsdjup lc, aktuell polarisationsarea A samt mätpunktsnummer. Här finns det möjlighet att 

göra om mätningen genom att trycka bakåt med *.  

För att få se resultatet av de tre parametrarna Xcorr, Ecorr och ρc måste man trycka framåt på #, 

instrumentet sparar då ned mätningen i minnet och de tre parametrarna visas. Om man mot 

förmodan skulle vilja göra om mätningen går det inte att backa och trycka om utan proceduren 

måste upprepas genom ny inmatning av det gamla mätpunktsnumret.  

Vi skulle vilja se mätresultatet direkt när kurvan är klar (går ej nu då den interna beräkningen sker 

efter det att man tryckt #) eller ha möjligheten att backa och göra om mätningen när parametrarna 

visats, detta skulle spara en del tid vid ommätningar. 

Knappsatsen kan upplevas som aningen trög och långsam samt dubbelregistrerar ibland vissa 

knapptryck. Den fungerar oftast tillfredsställande när man sänker tempot. 

Vi saknar även en renodlad raderingsknapp för att ta bort text. Om man råkat skriva in fel måste 

man idag markera den bokstaven man vill ändra på och trycka på knapp nummer 1 tills blanksteg 

kommer fram. 

 

5.5.4. Instrumentets mjukvara - menysystemet 

RapiCor är väldigt enkel att använda och förstå. På några knapptryckningar är man igång! 

I menysystemet finns det endast 4 val:  

Measurement, Data-output, Calibration samt Project view.  

Det är således bara att välja Measurement och sedan mata in ett projektnamn, linjenummer, 

mätpunktsnummer, täckskiktsdjup samt polarisationsarea innan mätningen kan börja.  

När mätningen är utförd överförs mätdatan till RapiCors Excel-baserade dataprogram genom Data 

output. Under Data output kan man också välja att radera projektet som laddats över eller hela 

minnet. 

Under Calibration går det att se det senaste värdet vid kalibreringen av referenselektroden samt göra 

en ny kalibrering. Kalibreringen görs genom att instrumentet kopplas till RapiCors kalibreringsdosa 

Check-box för att sedan jämföra kalibreringsvärdena med fasta tabellvärden från instruktionsboken. 

Det är en enkel och snabb procedur som går på några få minuter. 

Under Project view (ny funktion med den nya processorn som installerades av Tang Luping den 

15/4 2010) kan man direkt i instrumentet se korrosionshastigheten i de genomförda projekten 

genom 4 olika stapelnivåer vid varje mätpunkt.  

Det är bra men vi skulle vilja ha en funktion där man kan gå in i Project view (eller dylik funktion) 

och återuppta en mätning genom att välja projektnamnet utan att behöva räkna linjer och 

mätpunkter eller leta i pappersnoteringarna för att få reda på var man slutade. 
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Batteritiden är mycket god. Den tillåter upptill 100 timmars mätning (om inte displaybelysningen 

används) innan de fyra AA batterierna behöver bytas ut. Vi behövde bara byta batterierna en gång 

efter mycket mätande och testande. 

5.5.5. Instrumentets yttre attribut 

Instrumentet är skyddat från stötar genom ett avtagbart gummihölje. Det är också skyddat mot 

damm och vattenstänk enligt skyddsstandarden IP65. Skyddet har fungerat mycket bra då vi testat i 

både regn och mycket dammiga vägmiljöer. Display skyddet är dock lite tunt, vi fick en inbuktning 

i plasten efter att ha råkat stöta till den med hörnet på sensorn men den höll. 

På instrumentet finns möjlighet att sätta fast en bärrem för att ha runt halsen.  

Något som vi saknar är möjligheten att ha någon slags säkerhetsrem mellan sensorn och handleden. 

Detta utifall sensorn tappas eller då man behöver använda båda händerna för att skriva ned något, 

fukta/blöta mätpunkter, flytta på en stege etc.  

Ett alternativ eller komplement till säkerhetsremmen är att dragavlasta sladden mellan sensor och 

instrument så att sensorn kan hängas runt halsen utan att kontakten mellan sensor och instrument 

bryts eller havererar helt. Det hände oss och det tog en bra stund att reda ut vad som gått snett. Vi 

fick en ny sensorkabel och sen fungerade instrumentet som vanligt igen. 
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5.6. Begränsningar och vanliga felkällor 

5.6.1 Begränsningar 

De största begränsningarna för RapiCor är dess väderberoende, extrema vädertyper bör undvikas. 

Långvarigt väder utan regn samt låg luftfuktighet torkar ut betongen och det kan bli svårt att mäta 

på grund av den mycket höga resistiviteten, samtidigt som korrosionsprocessen avstannar i brist på 

elektrolyt. Detta problem kan lösas genom att vattna ytan under 2 dygn enligt mätproceduren för 

halvcellpotentialmätning (mätmetod 41a) [12], [14]. 

Temperaturen påverkar också möjligheterna för mätning. Det går inte att utföra mätning vid 

långvariga minusgrader. Detta då vätskan i betongens kapillärporer fryser. Dessutom får 

temperaturen i luften såväl som i konstruktionen inte understiga +5˚ Celsius enligt mätmetod 41a, 

[14]. Höga temperaturer leder till att betongen torkar ut samt att syrets vattenlöslighet minskar 

(kapitel 2.1.4). Mätningar på kraftigt nedklottrade ytor bör undvikas då strömmen får svårt att 

tränga igenom färgen. Resultatet blir en onormalt hög resistivitet jämfört med intilliggande ytor 

med lite eller inget klotter. 

Ojämnt underlag är en begränsning då sensorn får en otillräcklig kontakt med underlaget. Vi 

provade med att lägga till några extra svampar mellan elektroderna och betongen och lyckades få 

till några hyfsade mätningar men vi vet inte hur mycket det extra avståndet spelar in i resultatet. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figur 48: Mätning på ojämnt underlag. 

 

Figur 47: Mätning på klottrad yta. 

Mätning i korsande armering kan vara en begränsning både på grund av att den verkliga 

polarisationsarean i korset torde vara större än den beräknade och att den inducerade strömmen kan 

flöda okontrollerat genom korset oskyddad av guardströmmen. Vi utförde därför ett test för att 

undersöka ovanstående problem, se bilaga 2 Placering i korsande armering.    

5.6.2 Felkällor 

1) Ofrivilliga skakningar eller rörelser: Kan leda till en ojämn fluktuerande kurva. 

2) Felaktigt inmatad polarisationsarea: Grovt felaktigt inmatad polarisationsarea ger stora 

felaktigheter i korrosionshastighet. Exempelvis om den sanna polarisationsarean är 150cm
2
 och 

korrosionshastigheten är 10µm/år men den inmatade arean är 75 cm
2
. Instrumentet ger då 20µm/år i 

korrosionshastighet. Är den inmatade polarisationsarean 300 cm
2
 ger instrumentet istället 5µm/år i 

korrosionshastighet, se ekvation 3. Ovanstående kan inträffa vid mätning på ett monteringsjärn, man 
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bör då se till de andra parametrarna för en korrekt bedömning. 

3) Stenar i ballasten: Vid oförväntade och extrema värden som inte överensstämmer med tendensen 

i övrigt kan det bero på att sensorn placerats över en stor sten i ballasten. Ett exempel kan vara om 

resistiviteten legat omkring 100-400 kΩ*cm för att i en mätpunkt överstiga 1000 kΩ*cm. Stenen 

försvårar för strömmen att nå järnet.  

4) Mätning över och nära sprickor: Vid mätning över och nära sprickor kan vattnet som sprutats på 

betongen få direktkontakt med armeringen. Det blir då kortslutning och instrumentet indikerar 

999,9µm/år i korrosionshastighet. 

Observera att instrumentet vid mycket kraftig korrosion (ej kortslutning) inte kan presentera en 

relevant korrosionshastighet p.g.a. att polarisationsmotståndet är för lågt. Istället indikeras 

999,9µm/år. Det betyder inte att det rostar med den hastigheten men ändå med en avsevärt hög 

hastighet.  

5) Lokal korrosion: Kloridinducerad korrosion är ofta en lokal form av korrosion: Det kan rosta på 

små områden och olika delar/sidor på samma järn, se figur 35-37. Vid mätning ovanpå och från 

sidan på samma järn på en kantbalk så kan helt olika korrosionshastigheter uppträda men värdena 

för halvcellpotentialen och resistiviteten är stort sett oförändrade. Detta även fast allt utförts korrekt 

och med resonabla kurvor. Om korrosionen pågått ett tag så leder det till spjälkningssprickor, 

beroende på var sprickan ligger så går det att avgöra var på järnet det rostar.  

6) Skiftande korrosionshastighet: Vid mätningarna har vi ett flertal gånger utfört ommätningar i 

samma mätpunkt detta för att få ett entydigt och säkerställt mätresultat. Värdena för 

halvcellpotentialen och resistiviteten är väldigt stabila och skiftar mycket lite vid ommätning i 

samma mätpunkt. Detsamma gäller inte alltid för värdet på korrosionshastigheten, enligt felkällorna 

ovan kan man i de flesta fall avgöra orsaken till varför den skiftar men inte alltid. Regressionen av 

polarisationskurvan styr som sagt resultatet för värdet på Xcorr. Vid ommätning kan olika men till 

utseendet godtagbara kurvor erhållas med olika korrosionshastighet som följd. Vad detta beror på 

vet vi inte men det bör inte påverka resultatet i stort om ett flertal mätningar utförts i samma 

område. Då kan punkterna med skiftande korrosionshastighet bortses ifrån och hänsyn tas till 

tendensen i stort.  

Eventuellt kan problemet med kurvornas utseende lösas genom mer erfarenhet och kunskap i 

tolkningen av dem. 

5.7 Kostnader 

För att få en uppfattning om hur mycket en mätning kostar har vi tagit kontakt med ett flertal 

konsultfirmor. Det enda företaget vi hittat som utför liknade instrumentmätningar vid bedömning av 

konstruktioners tillstånd och skick är Force technology i Danmark. Priset för en mätning ligger på 

cirka 1100 kronor (SEK) per timme/person [27]. 

Ett set med RapiCor TF01 kostar ca 75000 kronor [22].  

Vid mätningar på trafikerad broar som inte kan nås säkert utanför vägområdet tillkommer kostnader 

för säkerhet som avspärrningar, TMA (lastbil med kraftupptagande deformationsbarriär), brolift (för 

att komma åt att mäta) m.m. En TMA kostar ca 900kr per timme och en brolift mellan 1100-1300kr 

per timme [24].  
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6.1 Slutsatser 

 

Sammantaget har vi utfört mätningar på 35 olika konstruktionselement som kantbalkar, frontmurar, 

pelare, under och från sidan på broplattor samt kring grundavloppen på broplattor, fördelat på 13 

broar i olika åldrar samt i skiftande miljöer. Detta innebär totalt ca 3050 mätpunkter. Genom detta 

arbete har vi skapat oss en uppfattning om hur instrument är att använda i verkligheten, vilka 

verktyg och administrativa åtgärder såsom TA-planer etc. som krävs samt hur lång tid det tar att 

utföra mätningarna.  

Mätningarna utfördes till största delen i Västmanland under perioden Mars-Maj 2010.  

Målet att RapiCor skall ersätta eller ingå i en ordinär huvudinspektion som de är utformade idag 

anser vi vara orimligt med tanke på den extra tid det tar att utföra mätningarna. Dock kan 

mättiderna kortas ned något med större erfarenhet samt genom färre antal mätpunkter, tillexempel 

genom kontroll av specifikt misstänkta områden. Hur som helst kvarstår etablerings och 

avetableringstiden, en viss mättid samt analys av de uppmätta värdena.  

Det finns dock andra tillfällen då vi ser att RapiCor kan vara till stor nytta. Det gäller både vid 

undersökning av befintliga korrosionsskador samt när det finns en överhängande risk för korrosion 

med hänsyn till objektets ålder och miljö. Enligt de exempel vi presenterat i rapporten går det med 

hjälp av RapiCor att ta reda på hur hög risken för korrosionen är, korrosionens omfattning samt dess 

utbredning. Det kan vara till stor nytta vid bedömningen av hur stor yta som måste repareras vid en 

befintlig korrosionsskada.  

Idag lokaliseras skador på tätskiktet i broar genom att man i misstänkta områden gör fönsterprover 

vilket kräver avspärrningar och förstörande provning. För att slippa dessa relativt dyra åtgärder 

skulle istället RapiCor kunna användas för kontroll av de misstänkta områdena.  

Ett annat användningsområde för RapiCor kan vara uppföljning av korrosionsskyddsåtgärder som 

exempelvis silan-impregnering och extra lager sprutbetong genom att mäta aktuell konstruktionsdel 

före och efter en åtgärd.  

En annan möjlighet genom en inspektion med RapiCor är att förlänga konstruktionsdelars livslängd 

genom att sätta in rätt skyddsåtgärd i tid innan korrosionen gått så långt att endast renovering/byte 

återstår. Det är dock svårt att förutspå när korrosionen startar då den är beroende av flera olika 

faktorer varav de viktigaste är den omgivande miljön, brons konstruktionsutformning, typ av 

betong/betongkvalitet samt täckskiktets tjocklek. Se diskussion (kapitel 6.2).   

Som vi ser har RapiCor även ett flertal andra tänkbara användningsområden än betongbroar och 

tunnlar. I Sverige finns ett stort antal balkonger och loftgångar av armerad betong som bör 

kontrolleras. Även kontroll av parkeringshus kan vara ett användningsområde. Vi tycker att det 

finns en stor potential för att använda RapiCor till detta.  
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De fördelar och nackdelar som vi upplever med RapiCor listas upp i tabell 5. 

 

Tabell 5. Fördelar och nackdelar med RapiCor. 

 

Fördelar 

 Oförstörande kartläggning av korrosion 

 Bra överblick över korrosionens 

utbredning och tendenser 

 Smidig, lätt att bära och enkel att 

använda 

 Tydlig polarisationskurva är ett bra 

hjälpmedel för att avgöra kvaliteten på 

en enskild mätning  

 Snabb när allt flyter på 

 Enkelt att ändra indata och göra 

omberäkningar i Excel 

Nackdelar 

 Väderberoende 

 Känslig, kräver viss kunskap och 

förståelse för mätning och tolkning 

 Seg knappsats, dubbelregistrerar och 

hoppar över vissa tryck 

 Det kan vara krångligt att beräkna 

polarisationsarean i konstruktioner med 

komplicerad armering 

 

RapiCor är redan mycket användarvänlig vilket vi beskrivit i kap 5, resultat. Vi tror dock att det går 

att göra RapiCor snabbare, mer användarvänlig samt förenkla mätförfarandet genom följande 

förbättringar och kompletteringar av instrumentet: 

 

 Dragavlastad sladd till sensorn  

 Säkerhetsrem med snabbkoppling på sensorn som kan fästas runt handleden 

 Bättre knappsats som reagerar snabbare och en renodlad ”delete-knapp” 

 Möjlighet att helt radera en sparad mätpunkt eller hel mätlinje i instrumentet 

 Möjligheten att se mätresultatet och ändå kunna backa för en snabb ommätning 

 Möjligheten att återuppta en mätning utan kontroll i papper eller genom att visuellt räkna 

punkter i Project view 

 För ökad sensorstabilitet borde det finnas någon slags förhöjning i gummi/plast på var sida 

om räkne- och guardelektroderna 

 De befintliga kardborrefästena för svampen till sensorn kan bytas ut mot 2 stycken 

gummisnoddar eller små klämmor på sensorns kortsidor   

 En liten flaska med dropp-pip innehållande mättad kaliumkloridlösning samt någon form 

lock/kork till skyddskoppen för referenselektroden bör ingå i utrustningen 

 Kabeltrumman till förlängningssladden och vattensprayflaskan bör vara av bättre kvalitet 

 

Frågan om mätningarna ger förväntade resultat med avseende på ålder och miljö har vi besvarat i 

kapitel 5.3 samt 5.4. Föga förvånande är äldre broar i större omfattning utsatta för korrosion än de 

yngre broarna. Enligt en linjär regression som kan ses i diagram 10 och 11 verkar korrosionen starta 

när broarna är runt 20 till 30 år gamla.  

I jämförelsen mellan de tösaltade och icke tösaltade broarna så är de tösaltade utsatta för korrosion i 

större utsträckning än de icke tösaltade, inte heller något omvälvande resultat. 

 

Genom vår steg för steg-manual som vi utformat under arbetets gång hoppas vi att de värsta 

fallgroparna skall kunna undvikas. 
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6.2. Diskussion 

Med hjälp av korrosionsindex kan vi se till vilken grad korrosion förekommer samt dess utbredning. 

Det ger dock ingen information om den återstående livslängden hos konstruktionen eller när 

åtgärder bör ske. 

Ett dilemma för broförvaltarna är hur de ska ta hänsyn till resultaten i sin bedömning av 

konstruktionens återstående livslängd. Vi har sökt svaren av både Tang Luping, SP/CBI [22] och 

Oskar Klinghoffer [27]. Det finns för tillfället ingen enkel och snabb lösning på problemet. 

 

Klinghoffer förordar upprepade mätningar över året i kombination med klorid och 

karbonatiseringsprov för att ge en bättre uppskattning av konstruktionens återstående livslängd. 

 

Liknande svar står att läsa i Contecvet manualen [9] som kan användas som en guide i 

bedömningen av konstruktioners återstående livslängd. Det är dock ett omfattande projekt då en hel 

del faktorer måste beaktas. Några av de prover som bör tas är bland annat karbonatiseringsprov, 

kloridprov samt viss förstörande provning för att klargöra hur mycket stål som hittills rostat bort. 

Enligt Contecvet bör mätningar ske minst 4 gånger utspritt över ett år med undvikande av 

extremväder för bestämning av ett representativt medelvärde av korrosionshastigheten, alternativt 

kan en mätning utföras förutsatt att några borrkärnor tas ut nära de aktuella mätpunkterna för vidare 

analys. Detta för att bättre uppskatta den ”sanna” korrosionshastigheten. 

 

En enklare lösning på problemet kan enligt Tang Luping [17] vara att vid mätning i kraftigt fuktig 

betong samt väldigt torr betong att antingen dividera eller multiplicera den uppmätta 

korrosionshastigheten med två. Mer forskning på det området krävs dock.  

 

Vår framtidsvision: Genom att kombinera Karin Lundgrens beräkningsmodell för när täckskiktet 

spricker [11] med en genomsnittligt bestämd korrosionshastighet enligt något av ovanstående 

förslag kan det ge en förvarning om hur lång tid man har på sig innan det börjar synas visuellt. Det 

kan ge broförvaltarna en fördel i deras planerings och underhållsarbete. Detta förutsätter dock att 

man på ett ungefär vet hur lång initieringstiden är. 

 

Hur lång tid det tar att märka ut mätpunkterna är beroende på om hänsyn till tvärgående armering 

skall tas. I vår testundersökning Placering i korsande armering, bilaga 2 verkar inte tvärgående 

armering påverka det slutliga mätresultatet nämnvärt. Vi anser dock att fler undersökningar behövs 

på det området i en kontrollerad miljö innan mätning över tvärgående armering kan uteslutas. 

 

Det är vår slutliga uppfattning att OFP-instrumentet RapiCor med vissa modifikationer kan bli ett 

vinnande koncept i tillståndbedömningar av armerade betongkonstruktioner.  
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Bilaga 1: Vad krävs för att mäta med RapiCor? En steg för steg guide. 
 

• Före avresa till mätobjekt:  

– Rätt temperatur ute, helst inte mindre än 5 grader i luft och betongkonstruktionen. 

– Väderleken, ej för torrt väder gärna regn någon eller några dagar innan. Förvattning 

av konstruktionen under 2 dygn är också ett alternativ. 

– Eventuella tillstånd, avspärrningar, TA-planer, kranbil etc. 

– Fungerande och kalibrerad utrustning. Kan även kalibreras på plats. 

– Eventuell tillgång till armeringsritningar för beräkning av polarisationsareor. 

– Eventuella överblicksbilder och skadebilder. 

• Utrustningslista 

– RapiCor med tillbehörsväska  

– Profometer 5 – kompletterande armeringslokaliseringsinstrument  

– Förlängningssladd till RapiCor  

– En rejäl slagborrmaskin med 10mm respektive 20mm borr samt extra batteri  

– Vattenspruta och minst 5 liter extra vatten  

– Asfaltskritor i fluorescerande färger 

– Tumstock  

– Kamera  

– Eventuell stege  

– Cement med tillbehör för lagning av borrhål   

– Skyddsutrustning: Hörselskydd, skyddsglasögon, etc.  

– Penna och papper för mätningsplatsbeskrivning och övriga noteringar 

 

  

• Ankomst till mätobjekt 

– Säker parkering. 

– Rundvandring och övergripande inspektion på armslängds avstånd. 

– Urlastning och etablering.  
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– Montering och iordningsställande av RapiCor, Profometer och borrmaskin. 

– Lokalisering och uppmärkning av minst 2 stycken inkopplingsjärn.  

– Borrning med 20mm borr till järn sedan med 10mm borr snett intill järn. 

– Blås rent hålen och kontrollera kontakten mellan järnen med multimetern. 

– Montera rostfri bult i ett av hålen med hjälp av hammare och insexnyckel, bulten 

skall sitta stumt. 

– Kontrollera kontakten mellan bulten och det andra järnet med multimeter, motståndet 

bör maximalt vara ca 2-3 ohm. 

– Koppla på förlängningskabeln och anslut till RapiCor. 

– Markera upp lämpliga mätpunkter med hjälp av armeringsdetektorerna, här kan 

ritningarna och tumstocken vara användbara som komplement. 

– Skriv in projektnummer, konstruktionsdel, orientering, startriktning, ungefärligt 

täckskiktsdjup samt polarisationsarea i RapiCor. 

– Börja förblöta mätpunkter, om det är torrt får man blöta upprepade gånger innan 

mätning. 

– Tag foto samt notera orientering och avstånd etc. på papper. 

• Mätstart och mätning 

– Se till att svampen på sensorn är blöt och referenselektroden sitter fast med rätt 

utstick, ca 0,5-1mm. 

– Placera sensorn rakt ovanför och längs med det järn som skall mätas och om möjligt 

mellan korsande armering, när järnen ligger tätt spelar det mindre roll då 

polarisationsarean är stor medan det spelar en större roll vid gles armering. 

– Håll sensorn med ett fast, stadigt och jämnt tryck mot betongytan. Tag gärna stöd 

med fingrarna och den nedre delen av handflatan mot väggen. 

– Starta mätning, försök att vara så stilla som möjligt då minsta rörelse av sensorn kan 

störa polarisationskurvan och mätningen måste göras om. 

– Vid minsta tvivel på kurvans utseende, gör om mätningen men vänta 2-3 sekunder 

innan omstart p.g.a. att metallen fortfarande är något polariserad.  

– Dubbla låga kurvor kan tyda på korrosion men också att strömmen sprids ut om det 

finns mycket järn i närheten.   

– Uppenbara felkurvor och extrema värden bör mätas om och sensorn bör flyttas något 

(max 2cm utanför järnet och gärna mindre än 4cm längs järnet). Vid upprepade 

tveksamma värden, blöt mätpunkten ytterligare. Mät igen om ingen skillnad efter 3-4 

ommätningar notera och gå vidare. 
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– Mät nästa punkt tills linjen är klar. Ändra därefter linje samt mätpunktsnummer och 

gå vidare till nästa linje.   

– Notera eventuellt bomknack, sprickor och avspjälkning vid och i närheten av 

mätpunkter. 

• Efterarbete 

– För över mätresultaten till en dator så snart som möjligt då RapiCor har begränsad 

lagringskapacitet, 40 projekt, 60 linjer/projekt och 30 mätpunkter/linje. 

– Kontrollera att polarisationsarean och täckskiktsdjupet stämmer i dataprogrammet. 

Om en area/täckskikt har använts trots att mätobjektet har olika areor/täckskikt, 

ändra och uppdatera rådatabladet.  

– Vänd färgkartorna efter önskemål och notera gärna orientering, avstånd mellan 

mätpunkter och linjer, eventuella kalkutfällningar, bomknacksområden, 

avspjälkningar och sprickor i Excel kartorna. 

– Namnge bilder från mätningen som hjälp för vidare analys av resultaten. 

– Skriv en liten rapport om iakttagelser och resultat.  

• Felkällor 

– Torr betong ger hög en resistivitet. Det kan då vara svårare att få till bra kurvor vilket 

kan leda till många ommätningar samt intetsägande resultat. Exempelvis om mätning 

sker på konstruktionsdelar som har tydliga korrosionsskador, såsom avspjälkningar, 

bomknack och rostutfällningar, ger ett resultat som inte överensstämmer med 

verkligheten. Detta på grund av att betongen är för torr och därmed saknar möjlighet 

att bära strömmen mellan järn och sensor samt att korrosionsprocessen avstannar vid 

brist på elektrolyt. 

– Vid oförväntade och extrema värden som inte överensstämmer med tendensen i 

övrigt kan det bero på att sensorn placerats över en stor sten i ballasten. Ett exempel 

kan vara om resistiviteten legat omkring 100-400 för att i en mätpunkt överstiga 

1000 kΩ*cm. Stenen försvårar för strömmen att nå järnet. Genom att flytta sensorn 

någon centimeter i sidled eller längsled kan ett bättre mätresultat fås. 

– Vid mätning över och nära sprickor kan vattnet som sprutats på betongen få 

direktkontakt med armeringen. Det blir då kortslutning och instrumentet indikerar 

999,9µm/år i korrosionshastighet. 

– Om man vid mätning är instabil på handen eller skakar till kan kurvan få en dipp 

eller en höjning. Eftersom instrumentet gör en så kallad regressionsanalys av 

mätkurvan på 5 separata mätpunkter vid varje hel sekund. Den anpassar en linje till 

dessa 5 mätpunkter för att kunna extrapolera mätningen upp till 100 sekunder och 

därefter presentera en specifik korrosionshastighet.   
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– Instrumentet gör mätning på 5 till 10 sekunder beroende på om den skickar ut en 

eller två strömpulser. Om kurvan då vid en av dessa punkter är inkorrekt på grund av 

att man varit instabil, blir extrapolationen felaktig och den slutliga 

korrosionshastigheten stämmer inte. 

– Grovt felaktigt inmatad polarisationsarea ger stora felaktigheter i 

korrosionshastighet. Exempelvis om den sanna polarisationsarean är 150cm
2
 och 

korrosionshastigheten är 10µm/år men den inmatade arean är 75 cm
2
. Instrumentet 

ger då 20µm/år i korrosionshastighet. Är den inmatade polarisationsarean 300 cm
2
 

ger instrumentet istället 5µm/år i korrosionshastighet. 

– Kloridinducerad korrosion är ofta en lokal form av korrosion: Det kan rosta på små 

områden och olika delar/sidor på samma järn. Vid mätning ovanpå och från sidan på 

samma järn på en kantbalk så kan man få helt olika korrosionshastigheter men 

samma värden på halvcellpotentialen(korrosionspotentialen) och resistiviteten. Detta 

även fast man gjort allt rätt och fått resonabla kurvor. Om korrosionen pågått ett tag 

så leder det till spjälkningssprickor, beroende på var sprickan ligger så kan man 

avgöra var på järnet det rostar.  

– Tätt klotter kan hindra strömmen med en mycket hög resistivitet som följd, därmed 

går det inte att få ett säkert resultat. 

• Exempel på uträkning av polarisationsarean 

- Förutsättningar 

En kantbalk med ett järn i respektive hörn med en diameter på 16mm samt ett järn med 

en diameter på 10mm mitt på utsidan. Byglar med en diameter på 10mm och med 

delningsavstånd på cc 300mm. Avståndet mellan övre/undre järnet till mittenjärnet är 

130mm. 

 

Grundformeln är: A = Lp*π*[nL*DL*(1+(αbs)/DL) + nT*DT*((βLs)/ dT)]  

A = polarisationsarean i cm
2
, Lp = 10.5cm är den specificerade polarisationslängden 

mellan räkneelektroderna ICE, n är antalet sammanbundna järn, D är järnens diameter, d 

är avståndet mellan grannjärnen, bs och Ls är bredden respektive längden av sensorn, α 

och β är koefficienter vars värden beror på antalet intilliggande järn (antal grannar), 

betongens resistivitet samt stålets ytfilm. Bokstäverna ”L” och ”T” står för longitud samt 

transversell riktning för järnen.  

 

α och β är lika med 2 om järnet som mätning sker emot har två grannar av samma 

storlek (diameter X1/diameter X2 = 1). 

I exemplet ovan finns vid mätning på det övre och undre järnet på kantbalkens sida 

endast en granne i form av mittenjärnet.  α blir således 1 (mittenjärnets diameter i cm) / 

1,6 (järnen i ök samt uk’s diameter i cm) = 0,625. 

 

Polarisationsarean blir således 10,5*π*[1*1,6*(1+(0,625*4)/13,0) + 1*1,0*((2*15)/ 30)] 

= 95,9 cm2 
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Bilaga 2: Placering i korsande armering 

Ett problem vid mätning i fält är att sensorn ibland placeras över korsande armering beroende på att 

”nätet” av vertikal och horisontell armering är så tätt att sensorn inte får plats eller att man av 

misstag hamnar i närheten av dessa kors.  

 

Vår tes:  

1) Detta borde resultera i att en del av den inducerade strömmen flödar genom detta kors helt 

eller delvis oskyddad av ”guardströmmen” och resulterar i en lägre korrosionshastighet än 

den verkliga. 

 

2) Alternativt vid placering i korset så borde den ”sanna” polarisationsarean vara större än den 

beräknade och därmed leda till en högre korrosionshastighet än den verkliga. 

 

3) Om man kombinerar alternativ 1 och 2 tar de då ut varandra och ger ingen påvisbar skillnad 

alls? 

 

 

För att pröva tesen gjordes det den 30 april ett test på en rostangripen lagerpall på bro 19-388-1 i 

Köping. Orsaken till angreppet berodde på en läcka i övergångskonstruktion/broskarven på den 

södra änden. Bron är tungt trafikerad samt utsatt för tösalter på vinterhalvåret. 

Först genomfördes en kartering över hela lagerpallen från öst till väst med linje avstånd på ca 90cm 

för att upptäcka vart korrosionen började därefter genomfördes en noggrannare kartering på 

vartannat vertikalt järn i det rostangripna området. Delningsavståndet mellan järnen är ca 30cm i 

båda riktningarna. Mätningen bestod av 13 mätlinjer och 6 mätpunkter per linje, M1, M3 och M5 är 

i korsande armering och M2, M4 och M6 är emellan de horisontella järnen. 

 

 
 

Genom att beräkna differensen av korrosionshastigheten i ett kors jämfört med 

korrosionshastigheten i närmaste mätpunkt utanför korset kan man försöka påvisa en skillnad i 

korrosionshastighet kopplat till de tre alternativen i tesen ovan. Om skillnaden blir positiv så stöds 

alternativ 2, om den blir negativ så stöds alternativ 1 och vid liten skillnad eller ingen alls alternativ 

3.     

Dock så kan ”gropfrätningsfenomenet” som är konsekvensen av korrosion orsakad av salt leda till 

att instrumentet mäter korrosionshastigheten olika fast mätpunkterna ligger väldigt nära (ca 15cm) 

varandra.  
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Bilda en binomialfördelning för 65 stycken jämförande punkter från Xcorr bladet i 

Excel(388LAGSO) med sannolikheten 50 % för plus eller minus resultat. 

 

Χ ~ Bi(65,½) => 32.5±1.96√(65*½*½) => 32.5±7.9  

 

Om man får minst 41 pluspunkter alternativt 41 minuspunkter när man summerat dem var för sig så 

kan man säga att resultatet är någorlunda säkert och något av alternativen mer riktigt. 

 

Antal +: 33 

Antal −:  28 

Noll:         4 

 

Bilda en ny approximativ binomialfördelning där nollresultaten fördelas lika på plus och minus 

resultatet. Det ger 61 jämförande punkter från Xcorr bladet. 

 

Χ ~ Bi(61,½) => 30.5±1.96√(61*½*½) => 30.5±7.7 

 

Den nya fördelningen ger att om man får minst 39 mätpunkter (avrundat uppåt) av antingen plus 

eller minus resultat så kan man härleda till något av alternativen i tesen. 

 

Antal +: 35 

Antal −: 30 

 

Då 35 < 39 ger det ingen säker påvisning att alternativ 2 gäller.  

 

Resultatet från jämförelsen ger således inga säkra svar på någon av teserna. Att de tar ut varandra 

enligt alternativ tre kan vara möjligt men det kan vi inte svara på. 

För att få en bättre jämförelse behövs fler liknande mätningar på provkroppar som inte innehåller 

klorider och där endast allmän och utbredd korrosion förekommer. 
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Bilaga 3: Kloridprover bro 19-380-1 
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