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Abstract 
 
This report contains a study on drying of concrete. Five specimens with different concrete qualities 
have been cast and studied. The study was conducted during spring and summer 2010, for 10 
weeks. 
The aim of this study is to compare the practical measurements of desiccation of concrete with the 
program calculations. 
 
The thesis deals with the basic facts on the concrete and the reason for the importance of drying 
concrete. This report also brings up various curing processes that may be used to accelerate drying. 
In order to implement our practical study instruments that measure humidity and temperature in 
both air and concrete were used. 
Afterwards a presentation is given of the implementation of our practical study and how the 
computer programs were used. 
 
Finally we compared the practical results of the calculation with the results of the measures that the 
computer calculations provide a more positive image of drying compared with the reality regarding 
concrete drying. 
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Förord 
 
Föreliggande examensarbete har utförts som avslutande del på byggingenjörsprogrammet vid 
sektionen Ekonomi och Teknik på Högskolan i Halmstad.  
Arbetet sträcker sig över en 20 veckors period och motsvarar 15 hp. Våra samarbetspartners i form 
av finansiärer har varit Högskolan i Halmstad, Cemex AB, Färdig Betong AB samt Sydsten AB. 
Under examensarbetets gång har flera personer bistått med ovärderlig hjälp samt information.  
Utan den hjälp som vi har fått hade detta arbete inte kunnat gå att fullfölja på ett tillfredställande 
vis. Alla som på något sätt varit inblandade i examensarbetet vill vi därför tacka. 
Därtill vill vi ge ett stort tack till våra handledare Bengt Hjort, universitetslektor i byggteknik samt 
docent Bertil Persson för all bistående hjälp samt knytning av värdefulla kontakter under detta 
examensarbetete. 
 
 
Därutöver, ett stort tack till: 
 
Kenneth Pettersson, Sydsten  
Lars-Ingvar Olsson, Cemex 
Tomas Paulsson, Färdig Betong 
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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete innehåller en studie gällande uttorkning av betong. Fem provkroppar med 
olika betongkvaliéer har gjutits och studerats. Studien utfördes under våren och sommaren 2010 och 
pågick i 10 veckor.   
Syftet har varit att jämföra praktiska resultat av mätningar av uttorkning hos betong med 
datorprogramsberäkningar. För att kunna genomföra studien praktiskt användes instrument som 
mäter fukt och temperatur i både luft och betong. 
 
I examensarbetet görs en genomgång av grundläggande fakta om betong samt orsaken till varför det 
är viktigt att torka ut en konstruktion. Diverse härdningsprocesser för att påskynda uttorkningen 
berörs. Därefter presenteras genomförandet av den praktiska studien samt hur datorprogrammen 
använts. 
 
Slutligen jämförs de praktiska resultaten av fuktmätningarna med de modullerade resultaten där 
slutsatsen tyder på att datorprogrammen ger en positivare bild än vad som sker i verkligheten 
gällande uttorkning av betong.  
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1. Inledning 
 
I detta kapitel beskrivs examensarbetets bakgrund, målsättning och hur det har genomförts.  
 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Då byggprojekt oftast är strikt bundna till en tidsplan är det av stort intresse att kunna förutse 
betongens uttorkningsprocess, både rent tekniskt och för att kunna förhindra förekomsten av 
fuktskador. 
På marknaden finns ett antal datorprogram med vilkas hjälp betongens uttorkning kan uppskattas. 
Genom att använda dessa  kan byggföretag effektivisera sin byggproduktion samt undvika 
fuktproblem och fuktskador. 
 
 
 
1.2 Målsättning  
 
Målsättningen var att jämföra praktiska studier av uttorkning hos betong med datormodellering.   
Förhoppningsvis skall studien resultera i några slutsatser efter jämförelser mellan resultat av 
praktiska studier och resultat av datorberäkningar. Dock måste det beaktas att fuktmätning 
innehåller många parametrar som kan påverka uttorkningsprocessen där små missförhållanden kan 
resultera i märkbara skillnader.  
 
Huvudsyftet var att se hur egna studier gällande fuktuttorkning på egentillverkade provkroppar 
överensstämmer med resultatet från erkända datorprogram som etablerat sig i den svenska 
byggbranschen.  
 
Syfte var att se vilken tillförlitlighet som datorprogrammen har, då deras resultat jämfördes med en 
praktisk studie. 
 
 
 
1.3 Metod - Genomförande 
 
Examensarbetet har utförts som en experimentell studie där mätning av inre relativa fuktigheten i 
porstrukturen hos betong utförts. Syfte har varit att bestämma uttorkningsgraden samt att därefter 
jämföra erhållna resultat med hjälp av modellerade resultat från tre (3) beräkningsprogram, BI Dry, 
Tork 3.0 samt TorkaS 3.0.  
För detta ändamål gjöts fem (5) stycken plattor med måtten 800x1200x120 mm av fyra stycken 
betongsammansättningar C30/37, C35/45, C45/55 samt betong med vct 0.36 gjutits. 
 
Huvuddelen av examensarbetet utfördes hos Sydsten i Halmstad där tre (3) provkroppar göts. I 
Helsingborg hos Färdig Betong göts två (2) stycken provkroppar som vid senare tillfälle fraktades 
till Sydsten i Halmstad, där all mätning har utförts. 
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1.4 Avgränsning 
 
I studien har provkroppar med ensidig uttorkning använts, detta för att underlätta studien. 
I praktiken motsvarar det dubbelsidig uttorkning med den dubbla tjockleken på betongskiktet. 
 
 
 
2. Betong 
 
Betong är ett av våra viktigaste byggnadsmaterial och det utmärker sig av god beständighet, 
hållfasthet och formbarhet. Betong används främst i bärande konstruktioner där stora påfrestningar 
kan uppstå, som t ex husgrunder, fasader, vägar och broar. 
 
Det speciella med betongen är att den ofta kommer till byggarbetsplatserna i form av ett råmaterial, 
till skillnad mot t ex stål, trä och tegel. Därav kan man påverka den slutliga produktens kvalitet, 
form osv. Det var inte länge sedan man köpte delmaterial och sedan blandade betongen själv, men 
numera köper man den nästan alltid färdigblandad eller prefrabricerad.  
 
 
 
2.1 Beståndsdelar 
 
Betong består av cement, vatten, ballast, tillsatsmaterial och eventuella tillsatsmedel. Tillsatsmedel 
är till för att man ska kunna påverka betongens egenskaper. Cement och vatten tillsammans kallas 
även cementpasta eller cementlim. Det är cementet och vattnet som fungerar som bindningsmedel 
och binder ihop ballasten. Egenskapen hos cementpastan bestäms nästan helt och hållet av 
förhållandet mellan vatten och cement, det så kallade vattencementtalet (vct)1. 
 
 
 
2.1.1 Cement 
 
Cement är det viktigaste delmaterialet i betong. Det är ett bindningsmedel som kännetecknas av att 
det hårdnar genom reaktion med vatten (hydratation).  
 
Cement är ett fint och mjukt pulverliknande material som är en blandning av flera olika typer av 
material man finner i naturen, främst kalksten och lera. Cement är ett så kallat hydrauliskt 
bindemedel som genom blandning med vatten själv hårdnar och kan binda ballast dvs. material 
såsom sten,sand och grus i olika kornstorlekar till en hård och fast massa vilket vi i slutskedet 
benämner betong. Den viktigaste ingrediensen kalcium erhålls ifrån finmalen kalksten och lera. 
Vanligtvis är cement grå till färgen. Det finns även vitcement att få tag på, den kostar dock mer och 
används av estetiska skäl samt till att utnyttja ljusets reflektioner mer. Enda egenskapen som skiljer 
det vita cementet ifrån det grå är just färgskillnaden, styrkeegenskaperna är detsamma.2 
 
Cementklasser 
På den svenska marknaden används tre standardiserade cementklasser, CEM I, CEM II och CEM 
III. Samtliga innehåller så kallad portlandcement enligt följande:  
 
                                                
1 Burström, P.G (2007): Byggnadsmaterial. Studentlitteratur 
2 www.heidelbergcement.com/NR/rdonlyres/7E28C295-5422-48C7-A753-3D7F88909A69/0/individualD4_ny.pdf 
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CEM I 
Är det traditionella portlandcementet, kallas även för anläggningscement. Den består av en 
förhållandevis grovmalen blandning av klinker och härdare. Därmed fås en långsammare härdning 
samt en lägre värmeutveckling. Eftersom den har högst andel cementklinker av den svenska 
cementen har den högst beständighet. 
Cementkvaliteten innehar en måttlig finhet och har inte en alltför snabb härdningstid. 
Värmeutveckligen är låg, särskilt under det första dygnet. 
 
CEM II 
Cement tillhörande denna klass måste innehålla minst 65% portlandklinker. Utöver detta kan 
masugnsslagg, flygaska, silikastoft, kalksten eller en blandning av dessa ingå.  
 
CEM III 
Cement tillhörande denna klass kallas även slaggcement. Den innehåller minst 20% och högst 65% 
portlandcement och resten slagg, dvs avfallsprodukt från järnframställning.3 
 
 
 
2.1.2 Vatten 
 
Vid betongtillverkning kan dålig vattenkvalitet försämra betongens hållfasthet och beständighet. 
Man brukar ha som tumregel att naturligt drickbart vatten också går att använda vid tillverkningen 
av betong. Viktigt är dock att man bör undvika starkt salthaltigt vatten.  Bräckt vatten kan ibland 
användas på enklare betongarbeten. För betong med spänd och höghållfast armering bör endast 
sötvatten användas för att undvika korrosion hos armeringen.4 
 
 
 
2.1.3 Ballast 
 
Ballast är en gemensam benämning på bergsmaterial som är avsedda att användas vid tillverkning 
av betong. Ballasten som används till betong består av naturliga bergarter som antingen direkt 
utvinns ur grustag eller krossas för dess användning.  
Beroende på kornens storlek så använder man sig av olika beteckningar, sand (≤ 4 mm), fingrus (≤ 
8 mm) eller sten (> 8 mm). I samband med att man proportionerar betong brukar dock den undre 
gränsen för sten sättas till 4 mm och det allra finaste materialet kallas filler med en kornstorlek ≤ 
0,125 mm. Sten kan vara singel eller makadam, där makadam är krossat material och singel 
okrossat bergsmaterial som t ex utvunnits ur rullstensåsar. Makadam är det mest vanliga 
stenmaterialet vid betongtillverkning. 
Vid framställning av betong bör det finnas olika storlekar på ballastmaterial, detta för att erhålla en 
tät packning genom att små korn utfyller de hålrum som uppkommer. Återstående hålrumsvolym 
fylls ut av cementpastan som dessutom ska omsluta varje korn och hålla partiklarna 
sammanlimmade.5 
 
 
 
 

                                                
3 Petersson, B.Å. (2004).Tillämpad byggnadsfysik. Studentlitteratur. 
4 Burström, P.G (2007): Byggnadsmaterial. Studentlitteratur 
5 Burström, P.G (2007): Byggnadsmaterial. Studentlitteratur 
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2.2 Tillsatsmedel 
 
Det finns olika typer av tillsatsmedel som både kan påverka den färska och hårdnande betongens 
egenskaper. Under de senaste årtionden så har användningen av tillsatsmedel ökat kraftigt och man 
brukar klassificera medlen efter vilken effekt de har på betongen. 
 
Mest förekommande tillsatsmedlen: 

 Flyttillsatsmedel:  
Flyttillsatsmedel har en kraftig inverkan på betongens konsistens. När man använder detta så 
kan man reducera vattenhalten i betongen med mellan 10% och 30%, vilket i sin tur gör att 
krympning minskar och hållfastheten ökar hos betongen. 

 
 Luftporbildande tillsatsmedel:  

Luftporbildare gör att det bildas små luftporer i betongen. Detta gör att betongen blir mer 
frostbeständig. När vatten övergår till is så ökar dess volym med 9%. De små luftporerna 
gör då så att vattnet kan expandera utan att betongen spricker. 
 

 Accelererande tillsatsmedel: 
Accelerator används för att påskynda betongens tillstyvningsförlopp. Det kan dock bara 
användas i inomhuskonstruktioner då de ökar risk för korrosion hos armeringen.  
 

 Retarderande tillsatsmedel: 
Retarder fördröjer betongens tillstyvnande, vilket kan vara en fördel vid höga temperaturer 
och långa transporter.6 

  
 
 
2.3 Tillsatsmaterial 
 
De vanligaste tillsatsmaterialen i betong är silikastoft, flygaska och granulerad masungsslagg. I 
Sverige används huvudsakligen silikastoft. 
 

 Silikastoft: 
Silikastoft är ett finkornigt pulver innehållande sfäriska korn med storleken endast 1% av 
cementkornens. Pulvret är en amorf kiseldioxid som utvinns som restprodukt vid 
tillverkning av legeringsämnen till stål. Vid tillverkning av betong kan silikastoft tillsättas 
med mellan 4% och 10% räknat på cementvikten. Materialet är starkt reaktivt som bl.a. 
förbättrar betongens stabilitet och sammansättning. 

 
 Flygaska: 

Består till huvuddelen av aluminiumsilikatglas och är en restprodukt från kolpulvereldade 
kraftverk och värmeverk. Glashalten i flygaskan är ett mått på hur reaktivt det är och brukar 
ligga mellan 60 och 90%.  

 
 Masugnslagg:  

Har använts under många år som ett kompletterande cementbaserat material i betong, 
antingen som mineraltillsats eller som en del av blandad cement.7 

 
                                                
6 Burström, P.G (2007): Byggnadsmaterial. Studentlitteratur 
7 Burström, P.G (2007): Byggnadsmaterial. Studentlitteratur 
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2.4 VCTeff 
 
När man använder sig av tillsatsmaterial i betong så modifieras pastans struktur. Därför brukar 
vattencementtalet (vct) bytas ut mot effektiva vattencementtalet (vcteff) för att ta hänsyn till dess 
påverkan.  
 
Faktorer som påverkar betongens uttorkningstid: 

 Typ av cement 
 Vattenbindningstal (vcteff, vct) 
  Typ och mängd tillsatsmaterial 
 Torkklimat och härdningsförhållanden 
 Konstruktionstyp 
 Tjocklek av konstruktion 
 Antalet torkningsriktningar 
 Produktionsmetod 
 Krav på RF före ytbeläggning 

 
Vattenbindningstalet (vct) är den vikigaste faktorn som påverkar betongens torkpotential. Till 
exempel så ska en betong med ett vct = 0,70 torka bort 40 kg vatten per kubikmeter för att få ett RF 
90% jämfört med en betong med ett vct = 0,40 endast 15 kg vatten. Dessutom så krävs det ca 9 
månader att torka ut en betong med vct = 0,70 jämfört med 3 månader för en betong med vct = 0,40. 
En snabbtorkande betong har ett vattenbindningstal mellan 0,32 och 0,38 når 90% RF inom 1-2 
månader. Självtorkande betong innehåller så lite vatten att dess inre RF blir så lågt att inte ens regn 
kan tränga in genom ytans täta skickt. Självtorkande betong har vcteff mindre än 0,32.8 
 
VCTeff defineras:  
 
VCTeff =          __W          (1) 

            (C+ßD)                                      
 
där 
 
W mängd blandningsvatten [kg] 
C mängd cement [kg] 
D mängd tillsatsmaterial [kg] 
ß ”effektivitetsfaktor” (0-1) 
 
Tillsatsmaterialets effekt på betongens struktur är i många avseenden beroende på relativa mängden 
och åldern. ß väljs beroende på tillsatsmaterialets reaktivitet, t.ex. 1.0 för silikastoft.9 
 
 
 
2.5 Hållfasthetsklasser 
 
Betong är indelat i hållfasthetsklasser t.ex. C30/35, C35/45 osv. Tex. 30/35 anger ett mått på 
tryckhållfastheten som bestäms genom tryckprovning av cylindriska respektive kubiska 
provkroppar i MPa. 
                                                
8 Ahlgren L, Bergström S G, Fagerlund G, Nilsson L-O (1976): Fukt i betong. CBI Kursverksamhet 
9 Burström, P.G (2007): Byggnadsmaterial. Studentlitteratur 
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2.6 Konsistensklasser 
 
Konsistensen delas in i följande: 
 
S1 Plastisk  Sättmått 10-40 mm 
S2 Trög   Sättmått 50-90 mm 
S3  Lättflytande  Sättmått 100-150 mm 
S4 Halvflyt  Sättmått 160-210 mm 
S5 Flytbetong  Sättmått > 210 mm 
 
Vilken konsistens man väljer beror på hur betongen skall hanteras. Om betongen ska vibreras eller 
slodas ut, hur formen ser ut som ska användas och om det är mycket armering. T.ex. ju lösare 
betong man använder desto högre formtryck blir det.10 
 
Självkompakterande betong slodas ut och får inte vibreras. Dess konsistens mäts med flyttsättmått i 
mm, alltså hur mycket betong från en sättmåttskon breder ut sig på en plan stålskiva.  
 
 
 
3. Uttorkning av betong 
 
3.1 Byggfukt 
 
Byggfukt hos betong är det fuktöverskott som materialet har vid gjutningstillfället. Byggfukten 
behöver avges för att betongen skall komma i fuktjämnvikt med omgivningens fuktnivå. 
Med byggfukt menas inte allt vatten som tillförs konstruktionen utan enbart överskottetsvattnet.  
 
Innan konstruktionen tas i bruk måste betongen uppnå en tillräckligt låg fuktnivå för att ett 
påmonterat material inte skall skadas. Olika material är olika känsliga för fukt och en skada kan 
vara svår att upptäcka innan det är för sent.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.1 Kurvan illustrerar uttorkningsförloppet hos byggnadsmaterial allmänt.11 
                                                
10 www.ejlertslund.se\bestaller_betong.asp 
11 Petersson, B.Å. (2004). Tillämpad byggnadsfysik. Studentlitteratur. 
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Byggfukt kan tillföras på tre olika sätt.  
 

1. Nederbörd, som under byggnadstiden fuktar upp betongen. 
2. Konstruktionsfukt, fukt som materialet tillförs vid tillverkning. 
3. Fukt som tillförs materialet under byggnadstiden i form av härdning samt vattenbaserat 

ytbehandling. 
 

Mängd byggfukt kan uttryckas med följande samband. Formeln motsvarar inte all byggfukt utan 
endast den farliga överskottsfukten.12  
Sambandet lyder: 
 
WB = W0 + ∆W - Wn - Wcrit     (kg/m3)  (2) 
 
WB = Byggfukt (överskottsfukt) 
W0 = Blandningsvatten 
∆W = Härdningsvatten, vid härdning utan fukttillskottgäller ∆W=0 
Wn = Kemiskt bundet vatten 
Wcrit = Jämviktsfukthalt      
 
 
       
3.2 Betonghärdning och uttorkning 
 
Härdning av betong kan beskrivas med att man håller betongen fuktig samt varm i tillräcklig grad 
för att hydratisering av cementet skall fortgå. Från gjutningstillfället tills att cementet härdar ska 
man upprätthålla en tillfredställande vattenhalt samt lämplig värme i betongkroppen så att man får 
en utveckling som motsvarar de önskade egenskaperna. 
 
Problemen med en icke uttorkad betongplatta kan bli förödande. Exempelvis  då 
golvbeläggningsmaterial inte fäster, med tiden bubblar upp eller kröker sig. Dessa orsaker kan ha att 
göra med att många vidhäftningsmedel har en kritisk fuktnivå som inte får överskridas. Dessa kan 
då inte uppfylla funktionskraven pga för hög fukthalt i betongkonstruktionen under.13 
 
 
 
3.3 Härdningsmetoder 
 
De härdningsmetoder som förekommer kan grupperas enligt följande: 
  
1.Vattenhärdning 
2.Membranhärdning 
3.Värmeinslag 
4.Diverse metoder 
 

 
 
 
 

                                                
12 Svensk Byggtjänst. (1994). Betonghandbok - Material. Svensk Byggtjänst och Cementa AB, Stockholm 
13 http://ama.byggtjanst.se 
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3.3.1 Vattenhärdning 
 
Vattenhärdning är den klart bästa metoden då den uppfyller alla krav för härdning. Då uppfylls 
nämligen främjandet av hydratation, eliminering av krympning samt absorption av värme från 
hydratationen. 
Det påpekas att om membranmetoden föredras är det önskvärt att en viss del av vattenhärdningen 
görs innan betongen täcks med ett specifikt membran. Diverse metoder för vattenhärdning är 
följande: 
 
1. Kontinuerlig vattenbegjutning 
2. Doppning 
3. Besprutning 
4. Övertäckning efter att man besprutat betongen14 
 
 
 
 3.3.2 Membranhärdning 
 
Ibland transporteras de förtillverkade betongkropparna till platser där det är brist på vatten. Då 
ifrågasätts om det är lösamt att transportera vatten till denna plats eller inte.  
 
Torkning av betong innebär mer än endast tillförsel av vatten. Det betyder även att man ska skapa 
förutsättningar för att främja oavbruten samt en jämn upptagning av vatten. 
 
Det måste påpekas att det vatten som blandas i betongen i regel är mer än tillräcklig för att härda det 
inblandade cementet, förutsatt att detta vatten inte tillåts att avdunsta från betongkroppen. Av detta 
skäl kan betongen vara täckt med membran som effektivt tätar samt förhindrar avdunstning från 
betongen. Tanken är att få en kontinuerlig tätning över betongytan med hjälp av en 
plastfilmsliknande folie som hindrar fukten i betong från att avgå via avdunstning. 
Material som kan användas för detta ändamål är bla. följande: 
 
  

 vattentät papper 
 diverse filmer av polyester  
 polyeten 
 bituminösa ämnen 

 
Viktigt att påpeka är att membranet blir helt tätt.  
 
 
 
3.3.3 Värmehärdning 
 
Utvecklingen av styrkan hos  betong är en funktion av tiden samt dess temperatur. När betong 
utsätts för höga temperaturer ökar hydreringsprocessen vilket leder till en snabbare tillväxt av 
styrka. Enbart värme räcker inte för påskyndning av hydreringsprocessen utan närvaron av fukt är 
också en viktig förutsättning. Man kan utsätta betongen för högre temperatur samt uppnå nödvändig 
fuktighet genom att ånghärda betongkroppen. Ånghärdning rekommenderas dock inte om det finns 
krav på betongens exteriör då risk för kalkutfällning föreligger. En snabbare uppnådd styrka har 
många fördelar vilkea nämns nedan. 
                                                
14 http://ama.byggtjanst.se 
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Exponering av betong vid högre temperaturer kan uppnås på följande sätt15: 
 
A. Uppfuktning vid normalt ångtryck 
B. Uppfuktning vid högt ångtryck 
C. Värmning med infraröd strålning 
D. Elektisk härdning 
 
 
 
3.4 Uttorkningsförlopp hos betong 
 
Uttorkningsförloppets olika skeden beskrivs på följande sätt: 
 
Under första skedet i uttorkningsförloppet är betongytan blöt och dess uttorkningshastighet bestäms 
enbart av fuktdiffusion från den fria ytan där luftväxling är väldigt avgörande. Det finns ett antal 
metoder som man kan använda sig av för att få snabbare uttorkning. Som alternativ kan man till 
exempel hålla en låg relativ fuktighet i den omgivande luften, hög lufthastighet över betongytan 
samt en hög temperatur i materialet. Dock finns risk för sprickbildning om avdunstningshastigheten 
är för hög  i ett tidigt skede. 
 
Under den andra uttorkningsfasen sker fukttransporten fram till ytan långsammare än i den första. 
Betongkroppens dimensioner, materialegenskaper och fukttillstånd är avgörande för 
uttorkningshastigheten vilket kan främjas med hög temperatur i materialet som leder till ökad 
ångtryck samt låg ånghalt i den omgivande luften. 
Ju mer fukt som transporteras ut till ytan i form av ånga desto djupare in i konstruktionen hamnar 
fuktfronten vilket ökar sträckan för fukten att transporteras samt tidsförloppet för vidare 
uttorkning.16 
 

 
Figur 3.2 Illustration av uttorkningprocessen.17 
 
Det finns dock väsentliga åtgärder för att erhålla kortare uttorkningstid gällande 
betongkonstruktioner. 
En åtgärd är att minska vattencementtalet, vct, vilket medför att cementet får mindre mängd vatten 
                                                
15 http://ama.byggtjanst.se 
16  Petersson, B.Å. (2004).Tillämpad byggnadsfysik. Studentlitteratur. 
17 Petersson, B.Å. (2004). Tillämpad byggnadsfysik. Studentlitteratur. 
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att torka ut. 
En förhöjning utav betongens hållfasthetsklass bidrar också till kortare uttorkningstid där mängden 
farlig byggfukt reduceras, vilket även är ett resultat av lägre vct.   
I samband med att mattor skall limmas på ett betongolv finns dock ett oönskat resultat av lågt vct 
vilket gör att betongytan blir för tät när den skall appliceras. Risk finns att limmet inte tränger in i 
betongen vilket leder till att betongfukten som försöker avdunsta orsakar bubblor samt lossning av 
golvmattan.18 
 
 Orsak till för höga halter:  

 för mycket vatteninnehåll vid tillverkning  
 vatten som konstruktionen har erhållit under byggtiden 
 tillförd fukt från permanent källa, ex vis marken. 
 vatten som tillförts under konstruktionenes användning 

 
 
 
4.  Utförda experimentella studier 
 
4.1 Syfte – simulering 
 
Syftet med studien var att simulera uttorkning hos fem betongplattor på mark. Membranhärdning 
skedde först utomhus. Plattorna torkades sedan inomhus med ensidig uttorkning under sex veckor 
där fukt- samt temperaturmätning utfördes för att kunna jämföra resultat med tre 
beräkningsprogram. 
 
 
 
4.2 Bakgrund 
 
I denna jämförelse användes fem provkroppar, fyra varierande hållfastheter samt två olika 
cementtyper.  I tre provkroppar användes standard portland cement i betongkvalitetsklasserna 
C30/37, C35/45 samt vct 0,36. I de återstående två betongkropparna användes Cemex std cement 
med betongklasserna C35/45 och C45/55. Den färdiggjutna betongen vibrerades på plats samt 
skurades därefter. Efter ca 5 timmar isolerades de med dubbel byggplastfolie. Kropparna 
vattenhärdades utomhus då bevattning skedde dagligen via hål i byggplastfoliern under två veckors 
tid. Därefter förvarades kropparna inomhus i en lokal i två veckors tid vars temperatur och relativa 
fuktighet mättes. Det borrades tre hål med djupen 30 mm, 50 mm och 100 mm i respektive kropp. 
Därefter mättes den relativa fuktigheten samt temperaturen i hålen med isatta givare på de olika 
djupen i sex veckor. Utläst data av RF och temperatur från betongkropparna och lokal 
dokumenterades vid varje mättillfälle. 
 
 
 
4.3 Provkroppar – betongsammansättning och hantering 
 
Två stycken cementtyper användes, CEM II från Sydsten AB stenmax 16, halvflyt och Cemex Std, 
CEM II från Färdig Betong. Den färdiggjutna betongen vibrerades på plats samt skurades därefter. 
Efter ca 5 timmar isolerades plattorna med dubbel byggplastfolie. När kropparna förvarats utomhus 

                                                
18 www.heidelbergcement.com/NR/rdonlyres/761C91C4-854C-4EB8-B2A1-
E0B3F78D7ED8/0/SuntbyggandemedbetonggerFriskagolv.pdf 
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i två veckor flyttades de inomhus hos Sydsten i Halmstad där mätning av relativa fuktigheten och 
temperatur i betong och luft utfördes. 
Använda betongsammansättningar och standard hållfasthetsresultat dokumenterades med data från 
respektive leverantör. 
 
I projektet studerades den relativa fuktigheten i fem olika provkroppar enligt tabell 4.1. 
 
 
Tabell 4.1  Data för  provkroppar. Vissa värden framtagna ur betongrecept19 
 
Provkropp 1 2 3 4 5 

Företag Sydsten AB Sydsten AB FB FB Sydsten AB 

Betong/material C30/37 C35/45 C35/45 C45/55 VCT 36 

Kross 8-16 (kg) 812 705 846 735 587 

Kross 4-8 (kg) x x x x 140 

Grus (kg) x x 462 471 x 

Sand (kg) 1037 1098 462 471 1014 

Cement Cementa (kg)  355 425 x x 480 

Cement Cemex (kg) X x 370 470 x 

Vatten (kg) 176 170 178 180 175 

Densitet (kg/mᵌ) 2381 2400 2321 2332 2398 

Vct (%) 0,49 0,40 0,48 0,38 0,36 

Hållfasthet (28 dygn, Mpa) 56 64 49 59 71 
 
 
 
4.4 Tillvägagångssätt 
 
En bildsekvens som dokumenterar processen visas nedan, Figur 4.1 (samtliga fotografier i detta 
kapitel är tagna hos Sydsten AB i Halmstad av examensarbetarna själva). 
Mätmetoden som har använts kallas för borrhålsmätning med kvarsittande givare. 
Med detta menas att man mäter relativ fuktighet samt temperatur i befintligt borrat hål i 
betongkroppen. För att få en mer omfattande förståelse för fuktuttorkningsförloppet har tre stycken 
hål borrats på djup 30, 50 samt 100 mm i respektive provkropp. 
 
För att erhålla ett tillförlitligt resultat kalibrerades givare och mätinstrument tillsammans. 
Luftfuktighet och temperatur dokumenterades vid varje mättillfälle.  
Av uttorkningsresultaten skall framgå uppmätta RF-värden, beräknade RF-värden samt en 
jämförelse dem emellan.  
 
 
 
4.4.1 Gjutformar 
 
Gjutformarna består utav EU-pallar med tillhörande pallkragar ovanpå. Höjden på gjutkroppen är 
120 mm, dess längd 1200 mm samt bredden på 800 mm. Innanför formen monterades två lager med 
byggplastfolie för att eliminera fuktavgivning på oönskat håll, i sidled och nedåt. 
                                                
19 Färdig betong AB, Helsingborg; Sydsten AB, Halmstad 
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Figur 4.1 Gjutform inkl. armering med dubbel byggplastfolie under, 2010.04.20. 
 
 
 
4.4.2 Gjutning 
 
Gjutningarna fick äga rum vid två olika tillfällen då gjutning av Cemex betongen inte kunde ske i 
Halmstad. 
Hos Sydsten i Halmstad göts tre stycken provkroppar utav hållfasthet C30/37, C35/45 samt vct 
0,36. 
 

 
Figur 4.2 Hällning av betong i provkroppen ur betongbilen, 2010.04.20. 
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Figur 4.3 Tummstock användes för att mäta ut bestämd höjd, 120mm,  2010.04.20. 
 

 
Figur 4.4 Betongen vibreras med stavvibrator för att komprimera bort all luft, 2010.04.20. 
 
Betongen vibrerades för att komprimera bort allt luft ur betongen så den blev stark och stabil. På 
bilden vibreras provkropp C35/45. 
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Figur 4.5 När betongen börjat stelna en aning skuras den med en skurbräda så att man får ned de större stenarna och får 
upp finmaterialet, 2010.04.20 
 

 
Figur 4.6 Tv. betongkropp täckt med dubbel byggplastfolie för membranhärdning i två veckor. Vattnas dagligen. 
2010.04.20. 
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Figur 4.7 Samtliga betongkroppar är samlade, och förvaras hos Sydsten, 2010.05.05. 
 
 
 
4.4.3 Borrning 
 
Tillvägagångssättet vid borrning och mätning var enligt följande för 
tre hål i vardera kropp på bestämda djup: 
 

1. Man märker ut var hålet skall borras. 
2. Borrning med 16 mm borr till bestämt djup. 
3. Noggrann rengöring utav hålet. 
4. Nedträngning utav plaströr så långt att det når botten samt tätning med medföljande 

gummiplugg. 
5. Tätning med silicon mellan mätrör och betongkropp så att luftläckage förhindras. 
6. Efter två dygn påbörjas mätning då givarna fördes ned till botten i respektive borrhål. 
7. Efter ett dygn kopplas handmätningsinstrumentet till respektive givare där relativ fuktighet 

samt temperatur avläses. 
8. Proceduren fortsätter där givarna efter ett dygn flyttads över till nästa provkropp. Detta 

förfaringssätt fortsätter tills varje hål i respektive provkropp hade uppmätts 6 gånger, dvs 
under 6 veckors tid. 

9. Samtidigt sker avläsning av inneklimatet i lokalen som loggas varannan timme. 
10. Avlästa värdena sparas i en excelmall för kommande analys samt graf. 
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Figur 4.9 Betongkropp inkl. mätinstrument, 2010.06.23. 
 
Figur 4.9 visar betongkropp C45/55 med Cemex std cement inkl. tre givare där ett är kopplat till 
HMI44 avläsningshandinstrument. De tre givarna är nedtryckta i betongkroppen på illustrerade djup 
och mäter relativ fuktighet i hålen samt temperatur. Värdena avläses med handinstrumentet och 
matas in i använda datorprogram. Avläsning av relativ fuktighet respektrive temperatur värden 
utförs dagligen.  
 
 
 
5. Utrustning för mätning 
 
5.1 Vaisala HMI41 indikator resp. mätprob HMP44L 
 
Vaisalas HUMICAP är ett fuktmätningsverktyg 
för byggnadsmaterial. Det är ett välbeprövat 
instrument för fuktmätning i betong som 
används av entrepenörer, besiktningsmän 
m.fl.20 
Vaisalas precisionsmätare är ändamålsenlig 
samt den snabbaste och mest exakta 
fuktighetsmätaren i branschen. Den ger på ett 
bekvämt och tillförlitligt sätt att via stickprov 
kunna mäta relativ fuktighet, temperatur samt 
daggpunkt. 
HMI41 samt HMP44L är idealisk för mätning 
av fuktinnehållet i betong. Vaisala erbjuder 
                             Figur 5.1 Vaisala HMI 41 

                                                
20www.vaisala.se/files/HM44%20datablad%20p%C3%A5%20svenska.pdf 
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HMI41 samt HMP44L i kit med beteckning  HM44. Handinstrumentet HMI41 är ett 
avläsningsinstrument för mätproben HM44L, vilket ger en kombination av både fukt- och 
temperaturmätning med hög mätnoggrannhet i betong. 
HMI41 indikatorn visar via sin display de uppmätta fuktvärdena samt rådande tempertur i de 
borrade hålet. Värdena för relativa fuktigheten samt temperaturen fås genom mätproben HMP44L 
som finns nedskjutet i medföljande mätrör på bestämda djup.21 
 
 
 
5.1.1 Mätprincip 
 
Mätproben HMP44L bygger på en kapacitiv 
mätprincip. Relativa fuktighetssensorn, HUMICAP, 
som är korrekt, tålig samt motståndskraftig mot 
damm och de flesta kemiska föroreningar, är 
tillverkad av ett hygroskopiskt material. Dess 
kapacitans ökar starkt med ökande fuktinnehåll. 
Mätproben kopplas till ett avläsningsinstrument där 
RF, temperatur och daggpunkt presenteras. Vid 
avläsning vid borrhålsmätning skall sladden kopplas 
till avläsningsinstrumentet.22 
 
 
 
 
 
 
             Bild 5.2 Vaisala HMP44 
 
 
 
5.1.2 Mätnoggrannhet 
 
Vaisala uppger följande noggrannhet för mätproben: 
Mätområde: 0 ... 100 % RH 
Noggrannhet: ±2 % RH (0 ...90 % RH) 
±3 % RH (90 ...100 % RH) 
 
 
 
5.1.3 Kalibrering 
 
De 3 st HMP44L mätprober med tillhörande avläsningsinstrument skall för mätning i betong 
kalibreras i intervallet 55 –94,6 % RF.  
”Kalibreringen är utförd med mättade saltlösningar i temperaturstabilt klimatrum vid 20°C. 
Avläsning har gjorts efter 6 tim vid varje nivå”. Kalibreringskurva skall användas vid avläsning för 
korrigering av avläst värde. Se vidare bilaga 6, kalibreringsrapport. 
 
 
                                                
21www.vaisala.se/files/HM44%20datablad%20p%C3%A5%20svenska.pdf 
22www.rbk.nu/files/pdf/manualen/Flik_9_051110_ver4.pdf 
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5.1.4 Montering av givare 
 
Montage av mätprob får som tidigast genomföras tre 
dygn efter borrning av mäthålen. 
Man får inte glömma att kontrollera mätprobens filter 
före mätning så att det inte förekommer någon form av 
smuts eller skada på filtret som i så fall kan behöva 
bytas ut eller göras rent.23 
 
För montering av givaren finns ett antal förfaringssteg. 
Dessa är: 
 
1. Ta bortskyddshöljet. 
2. Avlägsna gummipluggen. 
3. Mätproben skall skjutas ned i mätröret så långt att 
det når botten på det borrade hålet. 
Då risk för kondensutfällning kan förekomma får inte 
mätproben ha lägre temperatur än den betong den 
skjuts ned i. 
4. Medföljande gummiplugg skall sedan monteras runt 
mätkabeln vid mätrörets mynning så att mätröret 
försluts omsorgsfullt. 
5. Tätning mellan mätrör och betongkropp så att 
luftläckage förhindras. 
6. Vira in återstående kabel under skyddshöljet.                                                                                                                             
 

 
                                                                                              
        Figur 5.3 Montering av mätprob24 
 
 
 
5.1.5 Tillvägagångssätt vid avläsning 
 
Mätning får inte ske förrän mätvärdet stabiliserats och fuktjämvikt råder dock minst 48 timmar efter 
givarmontage vid betong med vct< 0.4 ( 12 timmar vid betong med vct≥ 0.4).25 
1. Ta bort skyddshöljet. 
2. Anslut handinstrumentet till mätkabeln.                                             
3. Avläsning av värdena för RF samt temperatur som skall protokollföras.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 
24www.vaisala.se 
25www.rbk.nu/files/pdf/manualen/Flik_9_051110_ver4.pdf 
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5.2 Testo 175-H2 
 
Testo 175-H2 är en kompakt datalogger med display som 
mäter fuktighet och temperatur i luft. 
Sensorn ger en snabb översikt  över  platsens  aktuella 
mätvärden, de senaste sparade värdena, max och min värden 
samt om antalet gånger som gränsvärdena överskridits och 
isåfall för hur lång tid.26 
 
 
 
5.2.1 Mätprincip 
 
Upptagning utav givna fuktvärden sker genom en inbyggd 
fuktsensor som registrerar RF värden vid angivet intervall. 
Enligt Nordtec Instrument AB fungerar fuktsensorn som ”en 
kondensator som ändrar sin kapacitans beroende på den 
omgivande fuktigheten”.27 
Mätningen av temperaturen i omgivningen görs via en 
termistor vilket kort kan beskrivas som en resistor vars 
resistans är beroende av temperaturen. Resistansen avger 
uppmätt data vilket finns lagrad för avläsning.28 
                  Figur 5.4 Testo 175-H229

 
                                                                                        

5.2.2 Mätnoggrannhet 
 
Testo uppger följande noggrannhet: 

Temperatur:  
Mätområde: -20...+70°C  
Noggrannhet: 0.1°C 
 
Relativ fuktighet: 
Mätområde: 0...100%RH 
Noggrannhet: 0.1%RH 
 
 
Enheten monterad på ett ventilationsrör mäter fukt 
samt temperatur av inneklimatet. Insamlingsdata på 
uppmätt relativ fuktighet i luften samt 
temperaturvärden registrerades i lokalen och 
överfördes till en dator efterhand. 
 
            Figur 5.5 Placering av fukt och temperatur         
                                                                                                         mätningsinstrument, Testo 175-H2, 2010.05.05.  
 

                                                
26www.nordtec.se/fuktdatalogger_testo+175-H2.html 
27www.nordtec.se  
28www.nordtec.se 
29www.plantfog.at/Bilder/Testo175_H2.JPG 
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5.2.3 Kalibrering 
 
Inom många branscher såsom i betongindustrin är användningen av mätinstrument utan en riktig 
kalibrering praktiskt taget otänkbart. Testo gör det möjligt att kalibrera alla logger typer av högsta 
möjliga standard, och är unik i hela världen med sin blandning av DKD kalibreringslaboratorier, 
certifierat enligt ISO 17025, för temperatur, relativ fuktighet, hastighet och tryck.30 
 
 
 
5.2.4 Montering av givare 
 
Montering av givaren skall ske i befintligt utrymme där betongprovkropparna förvaras. 
 
 
 
5.2.5 Tillvägagångssätt vid avläsning 
 
Uppmätta RF samt temperatur värden från inneklimatet i garaget registreras i Teston som senare 
kan överföras till en dator. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
30www.aikencolon.com/Dataloggers 
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6. Utförda datorberäkningar 
 
6.1 Förekommande beräkningsprogram och metoder 
 
Datorprogrammen som använts under studien är Tork 3.0, TorkaS 3.0 och Bi Dry. Mer ingående 
beskrivning av programmen kommer nedan.  En förfrågan skickades även till DryIt angående deras 
deltagande i studien med deras applikation, men de kunde tyvärr inte delta.  
 
 
 
6.2 Tork 3.0 
 
Tork 3.0 har som utgångspunkt att utgå från betongens vct respektive hållfasthet och resulterar i 
beräknade värden av relativ fuktighet efter visst antal dygn. 
 

Figur 6.1 Tork 3.0. 
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Tork 3.0 är framtagen av avdelningen byggnadsmaterial vid Lunds Tekniska Högskola 1996. 
Experimentell data är framtagen av Bertil Persson och applikationen är programmerad av Fredrik 
Berlin. Programmet kan utvärdera torkningstiden för ensidig uttorkning av betong. Parametrarna för 
materialdata som programmet är uppbyggt på plattjocklek, vct, omgivningens relativa fuktighet och 
eventuellt innehåll av silikastoft. Härdningen är indelade i tre parametrar, vattenlagring, försegling 
och lufthärdning. Valbara cementtyper är normalalkalisk och lågalkalisk, se vidare Figur 6.1. 
 
Parametrana som vi använt i vår studie är plattjocklek, vattencementtal för varje provkropp, 
genomsnittlig RF under studien, härdningstider enl. kapitel 4.2 och normalalkaliskt cement. 
  
 
 
6.3 TorkaS 3.0 
 
Även TorkaS 3.0 har som utgångspunkt att utgå från betongens vct respektive hållfasthet och 
resulterar i beräknade värden av relativ fuktighet efter visst antal dygn. TorkaS 3.0 bygger på teorier 
och ett stort antal försök som gjorts vid FuktCentrum, avdelning för Byggnadsmaterial vid Lunds 
Tekniska Högskola. Parametrar som styr applikationen är 
betongkonstruktionens utformning, betongkvalitet, ort samt hållpunkter i tidsplanen, Figur 6.2. 

 Figur 6.2 TorkaS 3.0 
 
Vid beräkningarna så har platta med ensidig uttorkning använts, härdningstider enl. kapitlet 4.2, 
betongtjocklek, vct och vattenhalt för de olika provkropparna. Till skillnad från Tork 3.0 kan man 
med TorkaS 3.0 lägga till egen klimatdata. Se Figur 6.3. 
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Figur 6.3 TorkaS 3.0, klimatdata. 
 
Klimatdata som användes i TorkaS 3.0 bygger på värden som uppmätts med Testo 175-H2 inomhus 
och information ifrån SMHI angående luftfuktighet och temperatur då provkropparna befann sig 
utomhus. 
 
 
 
6.4 BI Dry 
 
Bi Dry har utvecklats av Betongindustri AB. Programmet gör först en beräkning på 
temperaturförloppet och därefter en fuktberäkning. BI Dry är baserat på verkliga uppmätta värden 
hos ett antal betongprovkroppar med olika utformning som undersökts av Betongindustrin AB med 
avseende på uttorkning och självuttorkning. Beräkningar i programmet BI Dry har jämförts med 
nedanstående försöksresultat, Figur 6.4.31 Betongindustrin AB har undersökt med betongerkvalitéer 
enligt Tabell 6.1: 
 
Tabell 6.1 Betongindustrin AB´s referensprovkroppar. 
Produktnamn  vct 
TorkBI 1  0.34 
TorkBI 2  0.38 
TorkBI 3  0.43 
TorkBI 4  0.47 
TorkBI 5  0.53 
C25/30  0.66 

 
                                                
31 BI Dry, användarmanual. 
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Figur 6.4 BI Dry, Förutsättningar. 
 
Inmatning av parametrar i BI Dry består av fem steg. I fig. 6.4 väljer man klimatzon, gjutdatum, 
datum för när ytskikt ska läggas, ytskikt, gjuttemperatur, RF krav samt om betongen innehåller 
luftporbildare eller ej. 
 
Våra använda parametrar kan ses i fig. 6.4. 
 

 
Figur 6.5. BI Dry, Val av konstruktionstyp. 
 
I steg två väljs vilken konstruktionstyp som skall ingå i beräkningen. I våran studie användes platta 
på mark. 
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Figur 6.6 BI Dry, Klimatöversikt.  
 
I sista steget, innan resultatet beräknas ställer man in hålltider för härdning och uttorkning. Valda 
hålltider kan ses i kap. 4.2. Man kan även ställa in inomhustemperatur och relativa fuktighet. Dock 
endast bara genomsnittlig och inte dag för dag. 
 

 
Figur 6.7 BI Dry, Resultat. 
 
I steg fem erhålls resultatet i form av rekommenderad betongkvalitet. Från erhållen data enl. 
resultatet så jämfördes de olika vattencementtalen från våra provkroppar med bäst lämpliga 
referensprovkroppar från BI Dry. 
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7. Erhållna resultat 
 
Nedan följer en jämförelse av relativa fuktigheten mellan egna erhållna mätningar och de värden 
som modulerats i datorprogrammen. Först redovisas mätningarna i tabellerna 7.1-5 sedan i 
grafformat på tre olika djup (30, 50, 100 mm) från provkopparna och sedan jämförs mätningar som 
gjorts vid 40% på mätdjupet av provkropparna mot datorprogrammen.  
Under mätningen användes tre (3) st givare 005, 006, 007. Där givare 005 användes för mätning på 
30 mm djup, 006 användes för 50 mm djup samt 007 användes för 100 mm djup. Kalibreringen av 
de använda givarna utfördes innan mätningarna påbörjades.32 
 
Tabeller 7.6-7.7 visar väderstatistik för Halmstad och Helsingborg. 
Tabeller 7.8-7.9 visar inomhusklimat vid uttorkning av provkropparna. 
 
 
 
Tabell 7.1 Resultat av mätningar för C30/37 från Sydsten AB samt modellerade värden från 
datorprogram. 
 

Sydsten vct 0.49           

CEM II (mm) RF (%) 
Temperatur 

(°C) RF (%) RF (%) RF (%) 
Hållfasthet: C30/37 Mätdjup Uppmätt  Uppmätt TorksS 3.0 Tork 3.0 BI Dry 

V.21 30 92,9 15,3       
  50 92,2 15,5 91 96 93 
  100 95,6 15,6       

V.22 30 91,9 16,4       
  50 91,7 16,6 91 94,5 92 
  100 93,4 16,6       

V.23 30 90 18,4       
  50 91,3 18,6 91 93 91,8 
  100 92,2 18,7       

V.24 30 89,1 15,7       
  50 92,1 15,6 90 92 91,3 
  100 95,6 15,6       

V.25 30 88,1 16,9       
  50 91,6 17,1 90 90 90,9 
  100 94,7 17,1       

V.26 30 86,2 21,2       
  50 90,2 21 90 88,4 90,2 
  100 91,9 22,6       

 
 
 
 
 
 
 

                                                
32 Bilaga 1 
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Tabell 7.2 Resultat av mätningar för C35/45 från Sydsten AB samt modellerade värden från 
datorprogram. 
  

Sydsten vct 0.40           

CEM II (mm) RF (%) 
Temperatur 

(°C) RF (%) RF (%) RF (%) 
Hållfasthet: C35/45 Mätdjup Uppmätt  Uppmätt TorksS 3.0 Tork 3.0 BI Dry 

V.21 30 88,8 14,9       
  50 91,5 15,2 87 92,5 87,5 
  100 96,1 15,6       

V.22 30 88,9 16,6       
  50 90,8 16,4 87 91 86,9 
  100 95,9 16,3       

V.23 30 87,5 16,7       
  50 90,7 17,1 86 89 86,4 
  100 95,7 17,1       

V.24 30 85,3 18       
  50 89,5 17,8 86 87,5 86,1 
  100 93 17,8       

V.25 30 84 19,3       
  50 88,5 19,2 86 86 86 
  100 92,3 19,2       

V.26 30 83,6 21,4       
  50 87,8 21,4 85 84,8 85,9 
  100 91,1 21,6       
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Tabell 7.3 Resultat av mätningar för C35/45 från Färdig Betong AB samt modellerade värden från 
datorprogram. 
 

Cemex vct 0.48           

CEM II, std (mm) RF (%) 
Temperatur 

(°C) RF (%) RF (%) RF (%) 

Hållfasthet: C35/45 Mätdjup Uppmätt  Uppmätt 
TorksS 

3.0 Tork 3.0 BI Dry 
V.22 30 86 18,5       

  50 89,8 18 91 92,5 89,1 
  100 88,7 18       

V.23  30 88,1 16,7       
  50 90,2 16,6 91 91 88,4 
  100 91,9 16,5       

V.24 30 89,1 17       
  50 90,4 16,9 90 89 88 
  100 93,1 16,9       

V.25 30 87,5 18,9       
  50 88,7 18,8 90 87,5 87,8 
  100 92,1 18,8       

V.26 30 85,4 20,8       
  50 87 20,6 90 86 87,9 
  100 90,5 20,6       

V.27 30 84,7 21,6       
  50 86,1 21,5 89 84,8 87,4 
  100 89,8 21,2       
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Tabell 7.4 Resultat av mätningar för C45/55 från Färdig Betong AB samt modellerade värden från 
datorprogram. 
 

Cemex vct 0.38           

CEM II, std (mm) RF (%) 
Temperatur 

(°C) RF (%) RF (%) RF (%) 

Hållfasthet: C45/55 Mätdjup Uppmätt  Uppmätt 
TorksS 

3.0 Tork 3.0 BI Dry 
V.22 30 83,4 17,5       

  50 84 17,6 85 92 86,5 
  100 84,8 17,8       

V.23 30 83,2 16,5       
  50 85,8 16,6 84 90 86 
  100 89,4 16,6       

V.24 30 81,5 16,5       
  50 85 16,6 84 88,5 85,7 
  100 89 16,5       

V.25 30 79,9 18,3       
  50 84,3 18,3 83 87 85,4 
  100 88,7 18,2       

V.26 30 78,4 21       
  50 82,2 21,2 83 85 85,3 
  100 87,9 21,2       

V.27 30 76,1 21,2       
  50 81,2 21,3 83 84 85,1 
  100 86,6 21,5       
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Tabell 7.5 Resultat av mätningar för vct 0.36 från Sydsten AB samt modellerade värden från 
datorprogram. 
 

Sydsten vct 0.36           

CEM II (mm) RF (%) 
Temperatur 

(°C) RF (%) RF (%) RF (%) 
Hållfasthet: VCT 
0.36 Mätdjup Uppmätt  Uppmätt TorksS 3.0 Tork 3.0 BI Dry 

V.21 30 89,7 15,8       
  50 90,8 16,1 84 91 87 
  100 93,3 16,2       

V.22 30 88 15,2       
  50 90,5 15,4 83 89 86,2 
  100 91,2 15,7       

V.23 30 87,2 18,3       
  50 90,7 18,3 82 87 86 
  100 94,2 18,4       

V.24 30 86,4 17,2       
  50 89,9 17,2 82 86,5 85,8 
  100 93,5 17,4       

V.25 30 83,8 19,6       
  50 88,9 19,5 82 85 85,3 
  100 92,5 19,2       

V.26 30 83,1 20,8       
  50 88,3 20,6 82 83,1 85 
  100 91,4 20,6       
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Tabell 7.6 Väderstatistik från SMHI, Halmstad 
  HALMSTAD       
  Sydsten     
Vecko nr. Datum Temperatur, kl. 12:00 RF % Aktivitet 

v.16 10.04.20 9°C 52 
Gjutdatum för kropp C30/37, 
C35/45 

        samt vct 0,36 
  10.04.21 5.6°C 59 Vattning av kroppar 
  10.04.22 10.0°C 67 Vattning av kroppar 
  10.04.23 8.6°C 63 Vattning av kroppar 
  10.04.24 9.7°C 65 Vattning av kroppar 
  10.04.25 13.4°C 26 Vattning av kroppar 

v.17 10.04.26 19.5°C 32 Vattning av kroppar 
  10.04.27 10.0°C 86 Vattning av kroppar 
  10.04.28 9.9°C 73 Vattning av kroppar 
  10.04.29 15.4°C 57 Vattning av kroppar 
  10.04.30 10.1°C 98 Vattning av kroppar 
  10.05.01 9.8°C 86 Vattning av kroppar 
  10.05.02 13.0°C 48 Vattning av kroppar 

v.18 10.05.03 15.3°C 34 Vattning av kroppar 
  10.05.04 9.5°C 61 Betongkropparna flyttas inomhus 
        till Sydsten 

 
Tabell 7.7 Väderstatistik från SMHI, Helsingborg 

  HELSINGBORG       
  Färdig Betong       

Vecko nr. Datum 
Temperatur, kl 

12:00 RF % Aktivitet 

v.17 10.04.29 13,7 57 
Gjutdatum för kropp C35/45 och 
C45/55 

  10.04.30 10,4 98 Vattning av kroppar 
  10.05.01 11,1 86 Vattning av kroppar 
  10.05.02 11,5 48 Vattning av kroppar 

v.18 10.05.03 13,3 34 Vattning av kroppar 
  10.05.04 9,7 61 Vattning av kroppar 
  10.05.05 9,2 57 Vattning av kroppar 
  10.05.06 10 51 Vattning av kroppar 
  10.05.07 9,2 68 Vattning av kroppar 
  10.05.08 6,2 86 Vattning av kroppar 
  10.05.09 8,9 79 Vattning av kroppar 

v.19 10.05.10 9,4 60 Vattning av kroppar 
  10.05.11 9,2 66 Vattning av kroppar 
  10.05.12 6,5 88 Vattning av kroppar 
  10.05.13 9,5 88 Betongkropparna flyttas inomhus 
        till Sydsten 
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Tabell 7.8 Uppmätt inomhustemperatur och RF, Sydsten, del 1 

Testo 175-H2 Datum Tid RF [%] Temp [°C] 
1 10/05/04 14:33:27 51.8 21.4 
2 10/05/05 14:33:27 53.5 25.1 
3 10/05/06 14:33:27 52.5 23.4 
4 10/05/07 14:33:27 58.6 24.8 
5 10/05/08 14:33:27 53.5 26.2 
6 10/05/09 14:33:27 52.6 25.3 
7 10/05/10 14:33:27 54.3 23.2 
8 10/05/11 14:33:27 51.7 21.9 
9 10/05/12 14:33:27 52.2 24.8 

10 10/05/13 14:33:27 52.1 22.1 
11 10/05/14 14:33:27 53.2 21.7 
12 10/05/15 14:33:27 51.1 22.6 
13 10/05/16 14:33:27 56.6 23.7 
14 10/05/17 14:33:27 52.8 25.1 
15 10/05/18 14:33:27 51.6 24.5 
16 10/05/19 14:33:27 54.7 25.9 
17 10/05/20 14:33:27 58 26.7 
18 10/05/21 14:33:27 57.2 23.1 
19 10/05/22 14:33:27 56.5 23.3 
20 10/05/23 14:33:27 52.9 22.7 
21 10/05/24 14:33:27 58.2 18.6 
22 10/05/25 14:33:27 50.3 17.8 
23 10/05/26 14:33:27 51 18.1 
24 10/05/27 14:33:27 44 17.3 
25 10/05/28 14:33:27 59.5 15.4 
26 10/05/29 14:33:27 62.7 15.9 
27 10/05/30 14:33:27 56.4 15.6 
28 10/05/31 14:33:27 52 17.8 
29 10/06/01 14:33:27 47.8 18.3 
30 10/06/02 14:33:27 48.5 20.1 
31 10/06/03 14:33:27 38.9 20 
32 10/06/04 14:33:27 39.8 22.5 
33 10/06/05 14:33:27 56 20.5 
34 10/06/06 14:33:27 58 19.6 
35 10/06/07 14:33:27 66.2 20 
36 10/06/08 14:33:27 67.4 20.3 
37 10/06/09 14:33:27 77.9 17 
38 10/06/10 14:33:27 80.5 17 
39 10/06/11 14:33:27 80.8 16.6 
40 10/06/12 14:33:27 73.8 16.5  
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Tabell 7.8 Uppmätt inomhustemperatur och RF, Sydsten, del 2 
 

41 10/06/13 14:33:27 72.2 16 
42 10/06/14 14:33:27 60.6 18 
43 10/06/15 14:33:27 60 19.6 
44 10/06/16 14:33:27 61 17 
45 10/06/17 14:33:27 63 19 
46 10/06/18 14:33:27 60 19 
47 10/06/19 14:33:27 65 16 
48 10/06/20 14:33:27 62 17 
49 10/06/21 14:33:27 63 15 
50 10/06/22 14:33:27 62 17 
51 10/06/23 14:33:27 61 18 
52 10/06/24 14:33:27 66.5 20 
53 10/06/25 14:33:27 61.5 20.9 
54 10/06/26 14:33:27 57.1 20.4 
55 10/06/27 14:33:27 58.8 20.3 
56 10/06/28 14:33:27 54.5 22.3 
57 10/06/29 14:33:27 47.8 26.3 
58 10/06/30 14:33:27 63.4 21.2 
59 10/07/01 14:33:27 51.9 23 
60 10/07/02 14:33:27 53.2 23.5 
61 10/07/03 14:33:27 54.5 23.2 
62 10/07/04 14:33:27 56.6 23 
63 10/07/05 14:33:27 56.6 24.2 
64 10/07/06 14:33:27 50.2 24.1 
65 10/07/07 14:33:27 56.4 26 
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Figur 7.1-7.5 visar uppmätt resp. beräknad RF. 
 

 
Figur 7.1.a Uppmätt RF för betong C30/37 Cementa, varierade mätdjup. 
 

 
Figur 7.1.b Beräknad RF för betong C30/37 Cementa jmf med datorprogram. 
 
Det kan konstateras att RF efter sex (6) veckor överstämmer väl mellan uppmätning och beräkning 
utom för Tork 3.0 som ger -1,5% RF jämfört med uppmätt RF. 
 
 



40 
 

 
Figur 7.2.a Uppmätt RF för betong C35/45 Cementa, varierade mätdjup. 
 

 
Figur 7.2.b Beräknad RF för betong C35/45 Cementa jmf med datorprogram. 
 
Det kan konstateras att beräknad RF efter sex (6) veckor med 2% RF understiger uppmätt för BiDry 
medan beräknad RF med 3%RF understiger uppmätt för Tork 3.0 och TorkaS 3.0. 
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Figur 7.3.a Uppmätt RF för betong C35/45 Cemex, varierade mätdjup. 
 

 
Figur 7.3.b Beräknad RF för betong C35/45 Cemex jmf med datorprogram. 
 
Det kan konstateras att beräknad RF efter sex (6) veckor med 3% RF överstiger uppmätt RF för 
TorkaS 3.0 samt med 1.5% RF överstiger uppmätt för BiDry men att Tork 3.0 beräknar 1% RF för 
lågt värde. 
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Figur 7.4.a Uppmätt RF för betong C45/55 Cemex, varierade mätdjup. 
 

 
Figur 7.4.b Beräknad RF för betong C45/55 Cemex jmf med datorprogram. 
 
Det kan konstateras att beräknad RF efter sex (6) veckor visar en beräkning med BiDry 4% för hög 
RF Tork 3.0 3% för hög RF samt TorkaS 3.0 2% högre RF än uppmätt. 
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Figur 7.5.a Uppmätt RF för betong vct 0,36 Cementa, varierade mätdjup. 
 

 
Figur 7.5.b Beräknad RF för betong vct 0,36 Cementa jmf med datorprogram. 
 
Det kan konstateras att samtliga datorprogram ger snabbare uttorkning än verklig -3% RF för 
BiDry, -5% RF för Tork 3.0 och -6% RF för TorkaS 3.0. 
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I Tabell 7.9 ges en sammanfattning av erhållna resultat genom en jämförelse mellan beräknade 
värden och uppmätta värden på den relativa fuktighetens slutvärde i betongen. I Figur 7.6 illustreras 
detta grafiskt. 
 
Tabell 7.9 Beräknad RF i förhållande till uppmätt slutvärde 

RF Bi Dry Tork TorkaS 
90,2 90,2 88,4 90 
87,8 85,9 84,8 85 
86,1 87,4 84,8 89 
81,2 85,1 84 83 
88,3 85 83,1 82 

 
 

 
Figur 7.6 Beräknad RF i förhållande till uppmätt slutvärde 
 
För relativ fuktighet mindre än 81% beräknas mellan 2 och 4% för hög RF i programmen. För RF 
vid 86% beräknar programmen mellan 3% för högt och 1% för lågt RF. Mellan 87% och 89% 
beräknar programmen ned till 6% för låg RF. För RF = 91% beräknas korrekt eller något för låg RF 
med programmen. 
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8. Diskussion 
 
Av egna mätningar 
Uppmätt RF på djup 30 mm uppvisar klart snabbast uttorkning. Det kan i och för sig ses som en 
självklarhet då betongen endast torkar åt ett håll samt att fukten på 30 mm djupet har kortast väg att 
vandra. 
Vid 50 mm och 100 mm djup tenderar den relativa fuktigheten att öka de första veckorna på 
flertalet av provkropparna. Orsak till denna ökning tros ha att göra med att fuktvandring fortfarande 
pågår nedåt i betongen då porerna inte blivit mättade. När mättnaden uppnåtts börjar uttorkningen. 
Det finns enbart två betongkvalitéer som kan jämföras mot varandra, nämligen Cemex C35/45 och 
Cementas C35/45. Här visar provkroppen med Cemex cement något snabbare uttorkning än den 
från Cementa.  
  
Jämförelse mot datorprogram 
När vi jämförde uppmätta RF med modellerade RF enligt datorprogram var det endast en 
betongkvalitet som fick lägre slutvärde än programmens, nämligen C45/55 Cemex. Det är endast 
den som går under kravgränsen på 85% RF på 40% av betongtjockleken. Generellt visar dock Tork 
3.0 lägst uttorkningsvärden.  
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9. Slutsatser 
 
Vid samma hållfasthet visar Cemex cement ett par procent lägre RF efter 6 veckors uttorkningstid. 
Betong med Cemex cement hade betydligt snabbare uttorkning än betong med Cementa cement vid 
samma vct. Betong med vct = 0,36 visar anmärkningsvärt hög RF. 
 
Generellt så uppvisade datorprogrammens modellering en snabbare uttorkning än vad de praktiska 
mätningarna gjorde. Endast C45/55 är ett undantag. Anmärkningsvärt är att betong med vct 0,36 
uppvisar mycket långsam uttorkning samt att uttorkning hos betong med vct 0,36 (Cementa cement) 
var förvånandsvärt långsam jämfört med vct 0,38 (Cemex cement). 
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