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Förord 

Detta examensarbete har utförts på Brobyggnadsavdelningen på institutionen för Byggvetenskap 
som tillhör Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad på Kungliga Tekniska Högskolan i 
Stockholm. Iden med en elektriskt ledande färg som övervaknings- och detekteringssystem av 
sprickor i betong väcktes av Dr. Raid Karoumi.  

Viss information har medvetet valts att hållas hemlig i denna rapport då mätmetoden med elektriskt 
ledande färg fortfarande är på test- och utvecklingsstadiet.  

Samtliga mätningar och laborationer har utförts i samarbete med Claes Kullberg och Stefan 
Trillkott på institutionen för Byggvetenskap. Examensarbetet har skrivits med handledning av Dr. 
Raid Karoumi och Prof. Håkan Sundquist. Examinator var Prof. Håkan Sundquist. Jag vill tacka 
samtliga dessa personer för deras stöd och hjälp i arbetet med detta examensarbete. 

 

 

Stockholm, februari 2007 

Andreas Hansson 
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Sammanfattning 

I Sverige har man blivit mer och mer angelägen om att aktivt övervaka befintliga broar för att kunna 
fatta rätt beslut med avseende på brons livslängd, ekonomi och säkerhet. Jämfört med länder som 
befinner sig i områden med stora seismiska rörelser eller starka vindar har Sverige inte kommit 
långt i utvecklingen med övervakning av broar. Övervakningssystemen som finns idag är ofta 
relativt dyra samt ofta komplicerade både att installera och använda. För att införa ytterligare aktiv 
övervakning av Sveriges betongbroar behövs ett billigt och säkert system som framförallt kan larma 
vid en uppkommen spricka. 

I denna rapport undersöks ett nytt mätsystem som består av en elektriskt ledande färg som över en 
större yta aktivt övervakar och detekterar sprickor i betongbroar. Färgen målas på betongytan som 
ska övervakas och därefter mäts förändringen av spänning över färgremsan vid rörelser beroende av 
bla. temperatur och laster. Systemet har testats i laboratoriet samt på insidan av en lådvägg i 
Essingebron. I laboratoriet har undersökningar gjorts bla. på hur spänningen förändras när färgen 
töjs och en spricka uppstår på en betongbalk som böjknäcks, hur tjockt lager färg som är mest 
lämpligt, möjlig längd på färgremsorna samt om det går att måla färgen på en skrovlig betongyta 
liknande den som finns i Sveriges broar. I Essingebron har 5 färgremsor målats på insidan av en 
lådvägg i närheten av en bropelare. Över en yta som det enligt Vägverkets beräkningar eventuellt 
kommer att uppkomma sprickor till följd av Lodbroks kollision med Essingebron den 14 oktober 
2005. Mätningar som redovisas i denna rapport är på spänningen över färgremsorna samt 
temperatur i och på bron och har undersökts under ca 3 månader, 13 november 2006 till 12 februari 
2007.  

När färgen töjs ökar spänningen pga att resistansen i färgen förändras. Vid uppkommandet av en 
spricka ökar spänningen mycket under väldigt kort tid. Med rätt kopplingsschema då en spricka 
uppkommer och färgremsan går av hamnar spänningskurvan på den spänning som strömkällan 
levererar. Vilket är ett bra sätt att detektera en spricka på. Minsta sprickan som kunnat detekteras på 
en betongbalk i laboratoriet var på 0,1 mm, dock har färgen inte gått av vid detta tillfälle utan när 
sprickvidden blev 0,2 mm.  

Färgen målades på frihand på lådväggens skrovliga yta utan problem. Spänningskurvorna följer 
temperaturförändringen som i sin tur skapar töjningar i bron. Denna last har störst inflytande på 
förändringen av spänningen över färgremsorna. Jämförelser har även gjorts med ett annat 
mätsystem bestående av töjningsgivare som installerats i farbanan av KTH/Brobyggnad och här ser 
man likheter i resultat mellan de olika systemen. 
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Summary 

Today in Sweden it has become more and more eager to health monitor structures for collecting 
knowledge to be able to make good decisions concerning the maintenance, economy and the safety 
of the structure. Compared to countries with geographical locations that has big seismic activity or 
strong winds hasn’t Sweden’s development in monitoring of bridges reached far. The health 
monitoring systems today is relative expensive and often hard to install and to use. What Sweden 
need to develop the monitoring further is a cheap and reliable system and most important that it 
alarm when a damage on the construction has occurred.  

In this thesis a new crack monitoring- and detecting system of concrete structures is examine, the 
method consists of a conductive paint. The paint applies on the concrete area and it follows the 
bridges stretches due to outer forces such as temperature and loads. The stretching make the voltage 
in the paint change and this you measure. The method has been tried in the laboratory and on the 
Essinge bridge. In the laboratory has examine been done on the voltage changing when the paint 
stretches and when a crack occur on a concrete beam, how thick paint layer is the most suitable, 
possible length of the paint strips and if it’s possible to paint on rough concrete areas just like the 
ones in Swedish bridges. In the Essinge bridge 5 paint strips has been painted on the inside of the 
bridge on a box girder wall near one of the bridge pillars. The area that the paint strips are painted 
on are by Vägverkets (Swedish National Road Authorities) calculations a place where cracks might 
occur in the future because of Lodbroks collide with the bridge at 14 October 2005. Measurement 
of the voltage in the paint strips and the temperature has then been done for ca. 3 months, 13 
November 2006 to 12 February 2007. The results are presented in this thesis. 

When the paint stretches the voltage will change because of the resistance changes. When a crack 
occurs it will result in a sudden and large voltage increase. With right wiring diagram and a crack 
occurs and it leads to that the paint strip tears apart the voltage end up on the delivered voltage in 
the wiring diagram. That is a good way to detect a crack on. The smallest detected crack was 0,1 
mm wide and was detected on a concrete beam in the laboratory. The paint strip wasn’t torn apart 
until the crack width were 0,2 mm.  

The paint where painted without any problem on the rough concrete area inside the Essinge bridge. 
Presented in this thesis is how well the voltage curves follow the temperature curves. The 
temperature has the most effect on the voltage change in the paint strips because of its way of 
stretching the bridge compared to the traffic loads on the bridge. Comparison has also been done 
with another monitoring system on the Essinge bridge consisting of strain gauges in the carriage 
way managed by KTH/Brobyggnad and similarity with the two systems can be seen. 
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1 Inledning 
Enligt bronormen får inte en spricka i betongbroar bli större än 0,2 mm, för att det då finns en risk 
att armering får korrosionsskador och åtgärder måste vidtas. Därför okulärbesiktigas Sveriges broar 
med jämna mellanrum av broinspektörer. Detta är både tidsödande och relativt dyrt. Man sätter 
även upp olika sorters av övervakningssystem på broarna. En bättre metod vore om broarna 
undersöks kontinuerligt och larmar vid sprickor som överstigit 0,2 mm. Systemet ska helst detektera 
sprickor, lokalisera sprickor, mäta förändring i sprickvidd efter att sprickan uppkommet, klara 
miljöpåverkan, vara billig samt enkel att installera. Idag finns inget system som klarar de kraven. 
Utan flera system måste kombineras vilket gör dem kostnadskrävande och att det krävs goda 
kunskaper vid användandet av systemen. 

Övervakning och aktivt underhåll av anläggningskonstruktioner förkortas ofta CSHM och står för 
Civil Structural Health Monitoring. Vad gäller betongkonstruktioner är övervakning av redan 
uppkomna sprickor och detektering av sprickor intressant. Idag finns många sorters system för båda 
uppgifterna, ett antal av dem visas i denna rapport. Inom nanoteknologin utvecklas material som 
blandas in i betongen så att själva konstruktionen kan känna av förändringar i både konstruktionen 
och i omgivningen och därefter automatiskt göra förändringar för att anpassa sig till de nya 
förhållandena. 

Fredagen den 14 oktober 2005 kl 13:00 seglade pråmkranen Lodbrok på den östra (norrgående) 
bron. Lodbroks kran var sänkt till sk broläge, 23,5 m, segelfri höjd på Essingebron är 16 m. Kranen 
kolliderade med bron vid brohjässan i höjd med lådväggen och kantbalken. Lådväggen där Lodbrok 
träffade totalförstördes, kantbalken och konsolen fick måttliga skador samt att bropelarna fick 
karakteristiska vridsprickor. Enligt Vägverkets beräkningar borde det även ha uppkommit sprickor 
på lådväggen vid bropelarna. Men man vet inte var sprickorna eventuellt kommer att utvecklas eller 
lutningen på dem. Därför är det svårt att välja vilken typ av övervakningssystem som ska användas.  

Som övervakningssystem på lådväggen valdes ett nytt system som ännu inte finns på marknaden. 
Det är en elektriskt ledande färg som man målar på plats och sedan gör strömledande, varpå 
spänningsförändringen mäts. Detta system är ännu ej testat. Det finns typer av färg som fungerar på 
samma sätt som t ex en ”magisk” ledande färg som presenterades av Chen Xueyun och Wan Jinlin 
på Unga Forskares utställning 2006 på Tekniska Museet i Stockholm.  

Mätmetoden med en elektriskt ledande färg är (jämfört med andra alternativa mätmetoder för 
Essingebron) både billig och enkel att installera. Metoden och de första testerna med elektrisk 
ledande färg som övervakningssystem redovisas i denna rapport. 
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2 Sprickövervaknings- och detekteringsmetoder 
Till inspektionerna av Sveriges broar finns ett antal hjälpmedel, bla sensorsystem. Nedan redovisas 
både system som mäter en sprickas rörelser, sk sprickmonitoring, och system att hitta sprickor både 
på och i konstruktioner, sk. detektering av sprickor, 

2.1 Sensorsystem för sprickövervakning 

I detta avsnitt behandlas mätsystem som mäter sprickvidden av en spricka kontinuerligt. Mycket av 
informationen är hämtat ur Hejll (2005).  

2.1.1 Fiber Optisk Sensor (FOS) 
Optiska fibrer är konstruerade för att transportera ljus, alltså är de inte elektriskt ledande. Fibern 
består av en cylindrisk kärna och ett skal, där skalets reflektionsindex är mindre än kärnans. Detta 
gör att ljuset studsar på väggen mellan kärna och skal längs med fibern.  

 

Figur 2.1  Optiska fibrer, Jönsson (1995). 

Enligt Hejll (2005) kan optiska fibrer delas in i tre typer. Singelmodfibern (SMF), Multi-Mod Fiber 
(MMF) och Gradient Index Fiber (GIF). SMF är den vanligaste fibern i kommunikationsnät då den 
har hög bandbredd. Storleken på denna fiber minskar tills det endast återstår en mod, den sk 
grundmoden. Problemet med denna fiber är att den är skör och knäcks lätt under installation samt 
att det är svårt att sammanfoga två ändar. MMF är en fiber som bär flera moder av ljusvågor. 
Reflektionsindex hos GIF minskar gradvis från kärnan och till skalet vilket innebär att ljusstrålarna 
böjs mer och mer ju längre ut från kärnan de kommer. 



 3

I jämförelse med traditionella sensorer har FOS följande fördelar enligt Ansari (1997) och Leung 
(2001): 

• Geometriskt formbara 
• Hög känslighet och stor bandvidd 
• Små 
• Immuna mot elektrisk och elektromagnetiska störningar 
• Kan användas som sensor och signalvåg 
• Enkla att integrera i andra material pga dimensioner och materialegenskaper 
• Mindre brus 
• Högre stabilitet 

Nackdelar är enligt Leung (2001) att de är punktsensorer eller lokala sensorer. Detta innebär att 
FOS endast kan ge bra information vid mätning av de kritiska punkterna när punkterna är välkända. 
Vid mätning på betongkonstruktioner bör sensorerna ge information om placering och storlek på 
eventuella sprickor samt om de propagerar. 

2.1.1.1 Fiber Bragg Gitter, Fiber Bragg Grating (FBG) 
FBG är den vanligaste, enklaste och kanske mest använda fiberoptiska sensorn inom bygg- och 
anläggning, Utsi (2002). Små rispor ristas in parallellt i fibern. Mellan risporna kan man skapa olika 
periodiska avstånd s.k. gitter. Avståndet mellan risporna ger olika våglängd på den reflekterade 
signalen och detta gör att man kan applicera flera sensorer på en och samma fiber, detta kallas 
multiplexing, Hejll (2005). Antalet sensorer och upplösning är starkt sammanknippat, ju fler 
sensorer desto mer begränsas mätområdet. När ljuset skickas in i fibern kommer ett smalt område 
av ljuset att reflekteras mot gittret, resten kommer att passera obehindrat. Det ljus som reflekteras 
har en specifik våglängd och om denna våglängd ändras har fibern töjt sig. Vid en töjning ökar 
avståndet mellan risporna och därmed reflekteras en annan våglängd enligt Hejll (2005). 

Figur 2.2 Töjning ger våglängdsförändring,    
  Hejll (2005). 

 

Figur 2.3 Olika avstånd mellan rispor ger   
  olika våglängdsförändring,    
  Hejll (2005). 

 



 4

2.1.1.2 Fabry-Perot sensorer 
Enligt Hejll (2005) mäter Fabry-Perot sensorn en förändring i längd av en luftspalt placerad mellan 
två reflektorer inom ett hårrör. Luftspaltsavståndet är också sensorlängden. Den första reflektorn 
reflekterar delvis och den andra är en totalreflektor. Vid töjning ökar luftspaltsavståndet och det 
reflekterande ljusets våglängd fasförskjuts. Från denna fasförskjutning beräknas töjningen. Endast 
en sensor per fiber kan appliceras och därmed kan inte multiplexing tillämpas på den här sortens 
fiber. Detta problem försöker man kringgå med hjälp av fiberoptiska omkopplare dock behövs det 
fortfarande en fiberoptisk kabel per sensor. 

 

Figur 2.4  Fabry-Perot sensor, Hejll (2005). 

2.1.1.3 Sensor baserad på intensitet eller amplitudminskning 
Denna typ av sensor använder hela sin längd som mätare. De baseras på att ljusförlusten är större ju 
längre och tjockare en fiber är och att reflaktionsindexet, n, ändras vid deformation av fibern. 
Töjningen på fibern kan sedan beräknas från ljusförluster och förluster i amplitud hos ljusvågen 
enligt Utsi (2002) och Ansari (1997). 

 

Figur 2.5  Ljusintensitetsförluster, Ansari (1997). 
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2.1.1.4 Brillounspridningssensorer 
Ansari (2002) förklarar Brillounspridning som att den optiska fibern utsätts för vibrationer som 
bildar en akustisk våg som gör att ljusvågorna sprider sig. Förändring och spridning av frekvensen 
hos det reflekterande ljuset mäts och med avseende på dessa förändringar kan töjningen beräknas. 
Denna typ av sensor är bra över väldigt långa sträckor där man vill kunna lokalisera en töjning inom 
en längd av några procent av den totala längden. Därför används denna typ ofta som brandlarm och 
som skadevarningssystem på stora konstruktioner såsom broar och dammar. 

2.1.1.5 SOFO systemet 
Den här typen av sensor består av två fibrer fixerade i en metalltub som kan bäddas in i 
betongkonstruktioner eller fästas externt. En av fibrerna kallas mätfibern och är förspänd. Den 
andra är en referensfiber som inte töjer sig även om tuben töjer sig. Denna fiber används vid 
temperaturkompensering. Tuben deformeras proportionellt med den förspända fibern och 
deformationen detekteras genom att mäta fasförskjutningen hos det reflekterande ljuset i de två 
fibrerna, Leung (2001). 

Denna typ av sensor används av KTH/Brobyggnad som övervakningssystem på nya Årsta bron, 
Tranebergsbron och Göta-Älv bron. För att bla mäta spänningar i konstruktionen, detektera sprickor 
och mäta egenfrekvenser i bron, Enckell (2006). 

2.1.2 Vibrerande strängar 

 
Figur 2.6  Vibrerande sträng, Hunt (2005). 

Systemet består av en tunn metalltråd som är spänd mellan två metallblock och vibrerar i ett 
magnetfält. Svängningsfrekvensen varierar med spänningen i tråden. Om avståndet mellan 
metallblocken ändras kommer även frekvensen på tråden att ändras. Varvid en jämförelse mellan 
ursprungsfrekvensen och den uppkomna frekvensen görs. Ur skillnaden kan en förändring i 
konstruktionen beräknas. Detta system används ofta på stora konstruktioner såsom broar och 
tunnlar och lämpar sig väl vid sprickviddsmätning i betong, Enckel (2006). 
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2.1.3 LVDT 
LVDT står för ”Linear Variable Differential Transformer”.  

 

 
Figur 2.7  Schematisk bild av LVDT, Hejll (2005). 

 

Figur 2.8  LVDT-mätare i Essingebron. 

När en strömkälla ansluts till den primära spolen uppstår ett magnetfält, se figur 2.7. Magnetfältet 
skapar i sin tur en spänning i de sekundära spolarna. Storleken på spänning är beroende av 
positionen av den magnetiska kärnan. Kärnan förflyttar sig i samband med rörelser i 
konstruktionen. Förändringen i spänning översätts till förskjutning och ett absolut mått erhålls, 
oftast i en form av 1/1000 mm. LVDT givare måste fästas på underlaget och förskjutningarna mäts 
relativt denna placering. Givaren fästs på ena sidan av en spricka och en mätplatta på andra sidan, 
se figur 2.8. Det är viktigt att givaren placeras så att mätarmen förs i rät vinkel mot sprickan, Hejll 
(2005). Det är också viktigt att kabeln som fästs vid givaren är fixerad så att inga rörelser från den 
överförs till givaren. 

2.1.4 Folietöjningsgivare 
Folietöjningsgivare bygger på att motståndet i en metalltråd ändras när tråden utsätts för mekanisk 
töjning. När givaren tänjs blir tvärsnittsarean på tråden mindre. Eftersom motståndet hos en 
elektrisk ledare varierar med motståndet hos materialet, längden samt tvärsnittsarean förändras 
motståndet i sensorn . 

Enligt Hejll (2005) består de vanligaste töjningsgivaren av en tunn etsad metallfolie som är 
monterad på ett tunt material som bär upp folien. Folien är i sin tur krökt fram och tillbaks ett flertal 
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gånger för att då öka den effektiva mätlängden. Prestandan hos den här typen av givare är beroende 
av metallfolien, hur den är utformad, typen av bärmaterial, hur sensorn fästs på underlaget, hur 
skyddad sensorn är och hur strömkretsarna är anslutna. 

 

Figur 2.9  Typisk exempel på en folietöjningsgivare och dess sammansättning, Hejll (2005). 

 
Figur 2.10 Olika typer av folietöjningsgivare. Från vänster:  enaxiell, biaxiell, triaxiell rosett, skjuvmönstrade, 

Hejll (2005). 
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2.2 Sprickdetekteringsmetoder 

Här behandlas mätmetoder för att detektera sprickor. När man av någon anledning vill veta om det 
finns en spricka eller ett hålrum på eller i betongkonstruktionen. Mycket av informationen är 
hämtad från Österberg (2004). 

2.2.1 Optiska fiber 
Enligt Leung (2001) använder denna optiska sensor för detektering av sprickor i betong sig av 
tekniken med mikroböjande fibrer. Att ju mer en MMF-fiber (se avsnitt 2.1.1) böjs ju mer ljus 
läcker ut då reflektionen i en MMF aldrig är 100%. Det läckande ljuset beror på ljusets infallsvinkel 
mot skalet, figur 2.11. Böjs fibern ökar infallsvinkeln och mer ljus läcker ut, figur 2.12. Detta 
läckage mäts. Enligt Yeh (1990) är känsligheten i detta system så pass hög att även svaga ljusvågor 
är tillräckligt för att detekteras. Problem med detta system är vid temperaturkompenseringen, drift 
och icke-linjärt förhållande mellan ljusförluster och böjning orsaker som kan ge problem, 
framförallt vid långtidsmätningar, Inaudi (2003). 

Figur 2.11  Mikroböjande sensorer, från Rippert   
   (2000). 

 

Figur 2.12  Mikroböjande sensorer, Ansari  
   (1997). 

Enligt Leung (2001) är iden att vid uppkommandet av en spricka böjs fibern och lokaliseringen av 
sprickan beräknas utifrån tiden det tar att reflektera ljuset. En betongyta täcks med en MMF i 
sicksack mönster och orsaken är att fibern inte får passera väntade eller redan uppkomna sprickor 
vinkelrätt. För att vid uppkommandet av en spricka ska fibern böjas enligt figur 2.13. Lokalisering 
av en spricka beräknas utifrån tiden det tar att reflektera en ljusvåg som minskat i styrka, se figur 
2.14.  
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Figur 2.13  Sensor för detektering och lokalisering av betongsprickor, Hejll (2005). 

 
Figur 2.14  Intensitet på signalen före och efter uppsprickning, Hejll (2005). 

2.2.2 Radioaktiva/nukleära metoder 
Enligt Österberg (2004) kan den här typen av metod, använder sig av tre olika sorters strålning: 
röntgen-, gamma- och neutronstrålning. Strålningen passerar genom objektet som ska undersökas 
och träffar därefter en detektor. Beroende av vilken typ av detektor som används kan metoden delas 
in i tre kategorier: radiografi, radioskopi och radiometri. 

Radiografin använder sig av tekniken där strålningen går genom objektet och träffar en film på 
andra sidan. Resultatet blir en fotografisk bild av objektet.  

Radioskopi bygger på att strålningen går genom objektet och träffar en speciell fluoroserande 
skärm. Resultat är en realtids tv-bild av objektet.  

Radiometri bygger på tekniken att strålningen analyseras i en speciell detektor där strålning 
producerar elektriska pulsar. Apparaturen kan vara placerad antingen på samma eller olika sidor av 
objektet. 

 

Figur 2.15  A: strålningssändare, B: objekt som inspekteras, C: detektor, Österberg (2004). 
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Strålningen går genom objektet till detektorn, enlig figur 2.15. Strålningen försvagas när det 
passerar objektet. Försvagningen beror av energin och intensiteten hos strålningen samt tjocklek 
och densitet hos objektet. I och med att betong inte är ett homogent material kommer det ge olika 
försvagning av strålningen över mätområdet. Detta gör att en luftfylld ficka eller en spricka i 
betongen kommer att avtecknas som en lite mörkare yta på detektorbilden. 

2.2.3 Akustiska metoder 
Akustiska metoder använder sig av elastiska ljudvågor inom frekvensomfånget 50 Hz till 50 MHz. 
Ljudvågen som skickas in i betongen ändras av materialets parametrar, såsom: densitet, elasticitet, 
impedans, ljudabsorption och ljudspridning. Metoden kan delas in i två kategorier: transmissions- 
och puls-eko metoden.  

 

Figur 2.16  Transmissionsmetoden. 1-sändare; 2-mottagare; 3-objekt som inspekteras; 4-generator och   
   oscilloskop. (a) bygger på att en defekt förändrar ankomsttiden för den akustiska  vågen. (b) mäter av 
   amplituden i den akustiska vågen, minskad amplitud detekterar en defekt i objektet. Österberg (2004). 

I transmissionsmetoden (figur 2.16) sänds en elektrisk puls, som omvandlas till en akustisk våg. 
Den akustiska vågen skickas genom objektet och fångas upp på andra sidan. Där omvandlas den till 
en elektrisk signal som läses av i ett oscilloskop som mäter ankomsttiden och amplituden. Vid 
senare ankomsttid eller lägre amplitud har en defekt i objektet påträffats.  

 

Figur 2.17 Puls-eko metoden. 1-sändare; 2-mottagare; 3-objekt som inspekteras; 4-generator och oscilloskop. A 
bygger på avlyssning av ekot från en defekt. B mäter tunna skavanker eller tjocklek på objektet. 
Österberg (2004). 
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Puls-eko metoden (figur 2.17) har sändare och mottagare på samma sida om objektet. Denna metod 
mäter den reflekterande ljudvågen från defekter eller liknande. Sändare och mottagare sitter ofta 
ihop till en enhet. Vågorna kan skickas med olika infallsvinkel in i materialet. Vågor som skickas 
vinkelrätt in i objektet används till att mäta tjocklek på objektet eller detektera små sprickor. När 
ljudvågen träffar en defekt del i objektet reflekteras en del av ljudvågen och en del skickas in i 
underliggande lager. När reflekterande ljud registreras har antingen en defekt påträffats eller har 
ljudet nått andra sidan av objektet, Österberg (2004). 

2.2.4 Ultraljud 
Cambridge Monitoring System (CMS) är ett ultraljudsbaserat övervakningssystem för 
betongkonstruktioner. På konstruktionen som ska övervakas appliceras ett godtyckligt antal CMS-
sensorer i ett nätverk, se figur 2.18. Varje sensor skickar ett förutbestämt mönster av ultraljudsvågor 
in i konstruktionen och därefter fångar varje sensor in ekot av ljudvågorna. Mätvärdena samlas 
därefter i en PC där de behandlas i en igenkänningsalgoritm för att förändringar i ultraljudvågorna 
ska upptäckas. Skillnaden mellan detta system och ett akustiskt system, se avsnitt 2.2.3, är att i detta 
system skickas och samlas ljudvågor in från flera sensorer. I akustiska metoder är det bara en 
sändare och en mottagare. Det innebär att CMS-systemet inte är så känsligt mot yttre ljud, såsom 
trafik eller annat buller.  

 

Figur 2.18  CMS-sensorer som är applicerade på en betongkonstruktion. 

2.2.5 Vibrationsbaserad metod 
Enligt Yan (2006) är denna metod en global sprickdetekteringsmetod, vilket betyder att metoden 
letar sprickor kontinuerligt över hela konstruktionen. Systemet fungerar som så att ett antal 
accelerometrar fästs på konstruktionen och mäter av kontinuerligt. När en spricka uppstår förändras 
konstruktionens mass- och styvhetsmatris. Det påverkar i sin tur egenfrekvenserna i konstruktionen 
som registreras och jämförs med frekvenserna från en intakt konstruktion.  
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3 Elektriskt ledande färg 
Färgen installeras i Essingebron för att där testas i verkligt förhållande, vad avser miljöpåverkan, 
brons rörelsemönster osv, se kapitel 4. Innan den installationen kan göras måste grundläggande 
handhavande undersökas, som: tjocklek på färg? Hur långa färgremsor är möjliga? Bör ytan slipas 
innan applicering? Fungerar färgen tillräckligt bra om målning sker direkt på en skrovlig yta? Hur 
läses spänningskurvorna av? Hur undersöker man placeringen av en ny spricka som uppstått? Detta 
undersöks och redovisas i kapitel 3. 

3.1 Allmänt 

2 typer av elektriskt ledande färg testades innan denna typ valdes pga. att den var enklare att handha 
och fäste bättre mot betongytan. 

Namnet på färgen är Avskärmningsfärg HSF53 och säljs av RTK AB i Vallentuna. Den är enligt 
försäljaren en dispersionsfärg med hög elektrisk ledningsförmåga och är dessutom snabbtorkande, 
ca 12 timmar. Priset är ca 1000 kr/liter färg. Den har god vidhäftningsförmåga på de flesta underlag 
inomhus som inte är feta och färgen utgör själv ett bra underlag för målning, limning och 
tapetsering. Färgen är vattenbaserad med grafitinblandning i form av små flingor, vilket gör färgen 
strömledande. Färgen kan även beställas i pulverform. Flingorna innebär att färgen måste röras om 
med jämna mellanrum vid målning annars sjunker grafitflingorna till botten i färgburken och följer 
inte med dit färgen målas. Detta medföra att färgen inte blir strömledande och därmed tappar hela 
sin funktion. Färgens ursprungssyfte är att stoppa elektriskstrålning.  

Teknisk data för Avskärmningsfärg HSF 53 
Ytresistans Bättre än 20 Ω/m2, beroende av skikttjocklek 
Yttäckning Ca 7 m2/liter, beroende på underlagets sugförmåga 
Metod Stryks med pensel 
Underlag Bärkraftiga, ej feta underlag inomhus 
Lagringsduglighet Oöppnad ca 6 månader, förvaras svalt och frostfritt 
Rengöring Vatten 

Vid användande för detekterings- och övervakningsmetod av sprickor på betongytor målas en ca 10 
mm bred färgremsa som man leder ström genom. När sen färgremsan töjs kommer tvärsnittsarean 
och längden på färgremsan att ändras och därmed kommer även spänningen över färgremsan att 
ändras, se avsnitt 3.2.  

3.2 Grundläggande fysik 

Ström som leds genom ett ledande material (i denna rapport en elektriskt ledande färg) förklaras 
enligt Ohms lag. I och med att strömmen (I) är konstant över färgremsorna kommer spänningen att 
vara proportionell mot resistansen. Desto större resistansen blir ju större blir spänningen. 

Fel! Objekt kan inte skapas genom redigering av fältkoder. 
U=spänning(V) 
R=resistans(Ω) 
I=ström(A) 

Resistansen styrs i sin tur av följande formel. När ett material töjs ändras dess dimensioner och 
därmed även resistansen.  
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När färgen töjer sig kommer tvärsnittsarean att minska och längden på färgremsan att öka. Detta 
innebär i sin tur att resistansen i färgen ökar och därmed ökar även spänningen över färgremsan. 
Resistansförändringen i förhållande till töjningen kan även tecknas som förhållandet nedan. 
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F = givarfaktorn och beskriver känsligheten hos materialet 
R = resistansen i ledaren (Ω) 
L = längden på ledaren (m) 

3.3 Test på balkar i laboratoriet 

För att kunna vet hur tjock färgremsan bör vara görs följande tester i laboratoriet. I.o.m. att inte 
tjockleken går att mäta testas istället hur många antal lager färg som är mest lämpligt. Även för att 
kunna se hur spänningskurvorna för strömmen som går genom färgremsorna kommer att uppföra 
sig. Finns det något samband mellan spänningskurvan och sprickvidden och kommer detektering av 
en spricka att vara möjlig? För att undersöka detta böjknäcks 5 betongbalkar. På 2 av balkarna är 
färgremsan reparerad, se avsnitt 3.5.3 och 3.5.4.  

4 färgremsor målas på en betongbalk, ca 620x100x70mm, parallellt med varandra på den längsta av 
sidorna, se figur 3.2. Första remsan med 1 lager färg, andra med 2 lager färg osv. Innan nästa lager 
färg målas ska det förra lagret ha torka, så att det underliggande lagret inte smetas ut i nästa. För att 
få färgen att torka snabbare blåses varmluft över färgen. Bredd på färgremsan har bestämts genom 
tidigare försök (redovisas ej här) till 10 mm. För att få skarpa kanter på en färgremsa appliceras två 
parallella tillfälligt ditsatta remsor av maskeringstejp. Tejpremsorna tas bort när samtliga lager färg 
är målade och har torkat.  

I ändarna av färgremsorna fästes sladdar som först limmas på balkänden därefter målas fast med 
samma färg som remsan. Så det är kontakt mellan sladd och färg. Limmet appliceras endast som 
dragavlastning. Se figur 3.1. 
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Figur 3.1  Ditsatta sladdar på färgremsorna. Lim som drag avlastning och sladdar målade samman med färgen. 

Därefter kopplas en strömkälla till sladdarna och ström leds genom färgremsorna. Följaktligen  
böjknäcks betongbalken samtidigt som spänningsmätning sker över färgremsorna. Domkraften i 
försöket är handdriven, se figur 3.2. Genom hela försöket iakttas balken okulärt för att 
spänningskurva och sprickors uppkomst ska kunna jämföras. 

 

Figur 3.2  Balk som böjknäcks. Målad med 4 färgremsor på ovansidan. 

Domkraft 
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3.4 Skillnader och förklaringar 

Figur 3.3  Kopplingsschema A. 

 

Figur 3.4  Kopplingsschema B. 

Spänningskällan i försök 4 och 5 levererar 12 V och i övriga försök 5 V. Orsaken till ändringen är 
att man ville ha en högre utspänning.  

Nästa färgremsa parallellkopplas i kretsen med tillhörande resistorer A och B. 

Kopplingsschema A, figur 3.3, används endast i försök 1. Spänningsmätning sker över färgremsan 
kontinuerligt. Förhållandet mellan resistansen i färgen och resistansen i A styr 
begynnelsespänningen i kretsen. När färgremsan har dragits av bestämmer resistor A på vilken nivå 
spänningen hamnar. Resistansen i A är ungefär lika stor som resistansen i färgremsan och därmed 
kommer spänningskurvorna hamna på olika nivå för de olika färgremsorna när de gått av.  

Kopplingsschema B, figur 3.4, som används i övriga försök ger mer renodlade svar. Summan av 
resistansen i A och i färgen är lika stor som resistansen i B. Detta innebär att när färgremsan dragits 
av styrs spänningen endast av resistor B, 560 Ω, och i praktiken kommer därmed 
spänningskurvorna för de olika färgremsorna hamna på samma nivå.  

  

Figur 3.5  Färgremsordning. Figur 3.6  Färgremsordning. 

Ordning som färgen är målad i visas i figur 3.5 och 3.6. Siffran ovanför varje färgremsa står för 
antal lager färg. Figur 3.5 gäller för försök 1 till 3 reparerad balk, se avsnitt 3.5.1 – 3.5.4. Figur 3.6 
gäller i försök 4 och 5, se avsnitt 3.5.5 – 3.5.6. Siffran i figur 3.6 står för antal lager färg och 
bokstaven för att särskilja färgremsorna åt. 

I diagrammen i avsnitt 3.5 redovisas spänningskurvor för olika lager färg. Siffror som står utskrivna 
i diagrammen är sprickbredder på de sprickor som upptäckts okulärt och pilen visar på det tillfälle 
då sprickan upptäcktes. När det står 0,2+0,1, betyder det att två sprickor har upptäckts på tvärsnittet. 
Sprickan som upptäcktes först står skriven först därefter nästa upptäckta spricka. Samma princip 
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gäller vid fler sprickor än två stycken, alltså 0,2+0,1+0,2, vid tre sprickor. Det kan även stå 0,25-0,6 
det innebär att sprickans sprickvidd varierar över tvärsnittet mellan angivna värden. 

3.5 Resultat 

3.5.1 Försök 1 
Kopplingsschema A, figur 3.3. Färgremsordning enligt figur 3.5. Spänning på ca 5 V. 

Färgremsa Resistans i 
färgremsa (Ω) 

Resistans i A 
(Ω) 

Färgremsa/A 

1 698 680 1,02647 
2 209 200 1,045 
3 142 150 0,9467 
4 97 91 1,065934 

2,4

2,6

2,8

3

3,2

Vo
lt

1 Lager 2 Lager 3 Lager 4 Lager

C

A

B

 

Figur 3.7   Spänningskurvor i försök 1. 

A. Begynnelsespänningen. Ingen belastning på betongbalken. 

B. Balken belastas och en spricka uppstår. Stor och snabb spänningsförändring. 

C. Balken belastas igen och färgremsorna går av helt.  

Man ser att färgremsornas spänning ökar när de töjs iom. att resistansen ökar när färgremsan töjer 
sig.  
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3.5.2 Försök 2 
Kopplingsschema B, figur 3.4. Färgremsordning enligt figur 3.5. Spänning på ca 5 V. 

Färgremsa Resistans i 
färgremsa (Ω) 

Resistans i A 
(Ω) 

Resistans i B 
(Ω) 

1 332 200 560 
2 160 360 560 
3 95 430 560 
4 75 431 560 

2

3

4

5

Vo
lt

1 Lager 2 Lager 3 Lager 4 Lager

0,2 0,35

0,5

0,3

Färgen har gått av 
på denna nivå.

1 och 2 lager återgår ej

Avlastning

A B C D E

 

Figur 3.8   Spänningskurvor i försök 2. 

A. Begynnelsespänning. Ingen påförd last. 

B. Balken belastas och en spricka om 0,2 mm upptäcks. Spänningskurvorna för 1 och 2 lager 
ger ett stort utslag genom en brant spänningsförändring, 3 och 4 lager visar en liten antydan 
till förändring. 

C. Mer belastning och färgremsor med 1 och 2 lager går av. Remsorna om 3 och 4 lager töjer 
sig. Spricka på 0,35 mm. 

D. Remsor med 3 och 4 lager går av. Sprickvidd 0,5 mm. 

E. Avlastning sker. Remsor med 1 och 2 lager färg återgår ej, medan färgremsor med 3 och 4 
lager gör det. 3 och 4 återgår inte till begynnelsevärdena eftersom tvärsnittsarean på 
färgremsorna förändrats i och med brottet. Spricka på 0,3 mm 

I detta försök används kopplingsschema B. Det syns tydligt när färgen gått av helt och 
spänningskurvorna planar ut på samma nivå då det endast är resistor B (se figur 3.4) som styr den 
totala resistansen i kretsen. Spänningskurvorna hamnar då på ca 5 V, det som strömkällan levererar.  

Man ser en bättre indikation av en spricka när 1 eller 2 lager färg används, då dessa ger en snabb 
och relativt kraftig spänningsökning redan när en liten spricka uppstår. Vid fler lager färg blir det 
inte alls så kraftig spänningsökning vid en liten spricka. Färg med fler lager är mer töjbar och 
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behöver töjas mer innan tvärsnittsarean och längden ändrats så pass mycket att det ger utslag på 
spänningskurvorna.  

3.5.3 Försök 2 reparerad balk 
Sprickan från försök 2 har målats över för varje färgremsa med det antal lager färg som respektive 
remsa har, enligt figur 3.9. Sprickan som målats igen är 0,2 mm. Detta för att testa hur färgen beter 
sig vid endast drag. I.o.m. att betongen inte längre har någon draghållfasthet p.g.a. sprickan. 

 

Figur 3.9  Balk i försök 2 som reparerats med färg som målats över sprickorna. 

Kopplingsschema B, figur 3.4. Färgremsordning enligt figur 3.5. Spänning på ca 5 V. 

Färgremsa Resistans i 
färgremsa (Ω) 

Resistans i A 
(Ω) 

Resistans i B 
(Ω) 

1 334 200 560 
2 156 360 560 
3 107 430 560 
4 75 431 560 

2

3

4

5

Vo
lt

1 Lager 2 Lager 3 Lager 4 Lager

0,2

0,2

Egenvikten

Färgen är av på 
denna nivå 0,5 0,7 1,0

Avlastning

A B C D E F G

 

Figur 3.10  Spänningskurvor i försök 2 reparerad balk. 
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A. Övermålningen av sprickan har skett när balken hänger fritt, se figur 3.2, därför ger 
färgremsan med 1 lager färg utslag när domkraften läggs an mot balken, detta benämns 
egenvikt i figur 3.10.  

B. Balken belastas och färgremsan med 1 lager går av. Det har då bildats en spricka på 0,5 mm.  

C. Ytterliggare belastning läggs på och färgremsa med 3 lager ger ett stort utslag. Färgremsor 
med 2 och 4 lager färg visar en liten spänningsförändring.  

D. Därefter läggs det på mer last och färgremsan med 3 lager går av. 2 lager visar en markant 
spänningsförändring.  

E. Därefter läggs mer last på och 2 lager går av. 4 lager töjer sig markant. Sprickvidden är 0,7 
mm.  

F. Mer belastning och remsan med 4 lager går av. Sprickbredd 1,0 mm.  

G. Avlastning och färgremsorna återgår. 1 lager återgår inte.  

3.5.4 Försök 3 reparerad balk 
I detta försök målades de 2 sprickor över som uppstått under försök med balk 3 (redovisas ej då 
mätvärdena sparades på en trasig diskett). På samma sätt som i försök 2 reparerad balk. 
Sprickbredderna var 0,1 mm och 0,05 mm. 

Kopplingsschema B, figur 3.4. Färgremsordning enligt figur 3.5. Spänning på ca 5 V. 

Färgremsa Resistans i 
färgremsa (Ω) 

Resistans i A 
(Ω) 

Resistans i B 
(Ω) 

1 317 200 560 
2 148 360 560 
3 88 430 560 
4 67 431 560 

2

3

4

5

Vo
lt

1 Lager 2 Lager 3 Lager 4 Lager

0,1 + 0,05

Egenvikten

0,2 + ,0,1
0,3 + 0,15

Färgen har 
gått av på 
denna nivå

0,4 + 0,2

0,5 + 0,35

0,25 + 0,1

A B C D E F

 

Figur 3.11  Spänningskurvor i försök 3 reparerad balk. 

A. Egenvikten, se försök 2 reparerad balk punkt A. 
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B. Last läggs på och 1 lager går av. Sprickbredder är 0,2 mm och 0,1 mm. Anmärk att remsan 
med ett lager går av på 0,2 mm, enligt normer. Detta visar på att systemet med elektriskt 
ledande färg kan användas som sprickdetekteringssystem.  

C. Mer last läggs på och 2 lager går av. 3 lager går nästan av. Eftersom den har större förmåga 
att töja sig drar den ihop sig igen. 

D. Last läggs på och 3 lager går av. 4 lager visar på en spänningsförändring. 

E. 4 lager går av när sprickbredden är 0,5 och 0,35 mm. 

F. Avlastning sker. 3 och 4 lager återgår till ungefär sina begynnelsevärden. 1 och 2 lager gör 
det inte då deras tvärsnittsarea har förändrats mer drastiskt.   

3.5.5 Försök 4 
Efter försöken med reparerade balkar ansågs det onödigt att måla mer än 2 lager färg. Elasticiteten i 
fler färglager blir så pass stor att tvärsnittsarean och längden ändras för lite vid töjning och då visar 
inte spänningskurvan på så stora utslag. Därmed är fler lager färg inte lika fördelaktiga för att 
detektera eller övervaka sprickor. Det skapar även onödigt mycket arbete vid målning och kräver 
onödigt mycket färg. Därför testas endast färgremsor om 1-2 lager i följande försök.  

Kopplingsschema B, figur 3.4. Färgremsordning enligt figur 3.6. Spänning på ca 12 V. 

Färgremsa Resistans i 
färgremsa (Ω) 

Resistans i A 
(Ω) 

Resistans i B 
(Ω) 

1a 328 200 560 
2a 164 360 560 
1b 273 430 560 
2b 133 431 560 

-11

-6

-1

4

9

V
ol

t

1a 2a 1b 2b

Färgen har gått av 
när kurvan är på 
denna nivå

<0,1 0,1 + 0,1 0,2 + 0,2

0,25 + 0,2 0,3 + 0,2

0,3 + 0,3
0,35 + 0,3 + 0,1 + 0,1

A B C D E F G H

 

Figur 3.12  Spänningskurvor i försök 4. 

A. Lite last läggs på successivt. När det bildats två sprickor på 0,2 mm blir det en markant 
spänningsförändring i 2b.  

B. När sprickorna blivit 0,25 och 0,2 mm visar alla färgremsor en spänningsförändring.  
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C. 2a är på väg att gå av. De andra remsorna visar på en spänningsförändring men återgår. 

D. 2a går av. Största sprickan är mellan 0,2 mm och 0,3 mm. 

E. Mer last läggs på och 1b går av. 

F. Mer last läggs på och 1a går av 

G. 2b går av. 

H. Avlastning. Samtliga färgremsor återgår. 

3.5.6 Försök 5 
Kopplingsschema B, figur 3.4. Färgremsordning enligt figur 3.6. Spänning på ca 12 V. 

Färgremsa Motstånd i 
färgremsa (Ω) 

Motstånd A 
(Ω) 

Motstånd B 
(Ω) 

1a 430 200 560 
2a 161 360 560 
1b 428 430 560 
2b 200 431 560 

3

4,5

6

7,5

9

V
ol

t

1a 2a 1b 2b

<0,1
0,1

0,1 + <0,1

0,15 + 0,1 + <0,1

0,2 + 0,1 + <0,1
0,25 + 0,1 + 0,1 0,25 + 0,15 + 0,1

0,25-0,6 + 0,2 + 0,25 0,15 + 0,15 + 0,15

Färgen har gått av 
på denna nivå

A B C D E F G H

 

Figur 3.13  Spänningskurvor i försök 5. 

A. Man ser en liten ändring på 1a när det uppstår en spricka om 0,1 mm.  

B. Vid 0,1 mm så blir det en markant spänningsförändring i 1a. 

C. 1a går av när en spricka har nått en bredd på 0,2 mm.  

D. 2b går av när största sprickbredden är 0,25 mm. 

E. Över färgremsa 1b bildas det 2 sprickor, en från vart håll som ligger lite omlott om varandra. 
Så att strömmen kan gå sicksack i färgen förbi båda sprickorna. Se figur 3.14. 

F. 1b går av. 
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G. 2a går av 

H. Avlastning. Färgremsa 2a, 1b och 2b återgår.  

Färgremsa 1a går av när den största sprickan har en sprickvidd av 0,2 mm. Detta scenariot är 
ypperligt, i och med bronormens maximala tillåtna sprickvidd är på 0,2 mm. Spänningskurvan till 
1a visar redan när sprickan är så liten som 0,1 mm. Detta visar på att systemet klarar av att 
användas som övervaknings- och detekteringssystem på betongkonstuktioner. 

 

Figur 3.14 Sprucken balk i försök 5. Mallen som användes till sprickviddsmätning. Figuren visar även sprickorna 
som går omlott om varandra över en av färgremsorna. 

3.6 Diskussion och slutsatser för tester på balk i laboratoriet 

Det intressanta är när spänningskurvorna gör drastiska hopp och förändrar sig mycket under väldigt 
kort tid. Det kan tyda på att en spricka har uppkommit. 

Tyvärr var inte testerna tillräckligt genomtänkta innan de inleddes. En del slutsatser drogs 
efterhand, som sedan påverkade nästa försök. Detta innebär att det är svårt att jämföra de olika 
försöken. Hade en jämförelse varit möjlig hade mer information kunnat införskaffas. Framförallt 
hur en spricka detekteras utifrån spänningskurvorna. Kurvorna gör ett tydligt hopp när en spricka 
uppstår. Men det går inte att jämföra sprickvidden i förhållande till kurvans hopp och utifrån de 
försök som gjorts går det inte att finna ett samband mellan de båda. Därför bör fler och likadana 
försök göras. 

Två av balkarna var redan knäckta en gång, därefter målades sprickan över. Nackdelen med dessa 
två försök är att de inte alls går att jämföra med de andra försöken. Vid övermålning av spricka och 
sedan böjknäckning är det som att dra av färgen och se hur den beter sig vid drag, med andra ord 
påverkar inte betongens draghållfasthet alls. Fördelen med detta försök är att det endast är färgen 
som dras och man får se hur färgen beter sig. Dock visar försöket på att det kan användas vid 
sprickövervakning. 

Kopplingsschemat har stor inverkan om det utifrån diagrammet ska vara lätt att detektera en 
spricka. Vid användandet av kopplingsschema B hamnar kurvorna på samma nivå när färgremsan 
gått av till följd av en spricka. Det är då enkelt att utifrån diagrammet konstatera att färgen har gått 

2 sprickor 
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av. Problemet är som nämnts tidigare att det inte går att utläsa hur stor sprickvidden är eller om det 
överhuvudtaget är en spricka i betongen som åstadkommit att färgremsan gått av. Det kan eventuellt 
var någon annan yttre påverkan. Så om färgremsan går av måste en okulärbesiktning av färgremsan 
utföras. Sprickvidden som fått färgremsan att gå av varierar i försöken mellan 0,2 mm och 0,5 mm, 
detta för 1 lager färg. 

Ett annat sätt att utläsa om det blivit en spricka är när man använder sig av 1 lager färg. En spricka 
uppstått, färgremsan gått av och sedan återgår. Hamnar spänningskurvan på en helt annan nivå än 
begynnelsenivån kan man konstatera att en spricka uppstått. Vid fler lager färg än 1 återgår 
spänningskurvorna nästan till begynnelsenivån efter avlastning vilket inte färgremsor med 1 lager 
gör. Genom att utläsa detta ur ett diagram kan man se att en spricka uppstått. Dock är det ovisst om 
man kan använda sig av denna teknik i verkliga fall, på t. ex. broar, då de ofta förändrar sig pga. 
Flera faktorer.  

1 lager färg visar tydligast på att en spricka uppstått och är det enda alternativet på tjocklek av färg 
om systemet ska användas som detekterings- och övervakningssystem av sprickor. 1 lager ger 
utslag även vid små förändringar i balken och ger utslag när sprickor är så små som 0,1 mm. Fler 
lager än 1 kan anses som meningslöst. Det skapar så pass mycket mer arbete vid målning, det 
behövs mer färg samt ger en sämre förmåga att detektera och övervaka sprickor i betongen.  

Kopplingsschema B bör användas. Med det kopplingsschemat är det viktigt att det yttre motståndet 
är lika för alla färgremsor så att spänningskurvorna hamnar på samma nivå när de gått av. Det ger 
då en bra indikation på att en spricka uppstått. 

3.7 Test av längd på färgremsor 

I detta försök undersöks hur långa färgremsor som är möjliga, om ytan där färgen målas behöver 
vara slät innan man applicerar färgen vilket medför att ytan måste slipas. 

3 stycken färgremsor med en bredd på 10 mm breda målas på en skrovlig betongvägg i laboratoriet, 
se figur 3.16. Längd på färgremsorna är 7 m. Den översta färgremsan målas direkt på det skrovliga 
underlaget. Nästa färgremsa målas ca 100 mm under den översta, här slipas ytan innan målning, se 
figur 3.15. Den tredje och nedersta färgremsan målas ca 1 m ned. Även denna färgremsa målas 
direkt på den skrovliga ytan. Samtliga färgremsor maskeras innan målning för att tillgodose bredden 
på 10 mm.  
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Figur 3.15  Infästningen till färgremsorna med lim 
 som dragavlastning och sedan målning 
 så kontakt skapas mellan sladd och 
 färgremsa på vägg i laboratoriet. 

 

Figur 3.16  Färgremsor målade på vägg i   
   laboratoriet. 1 m under dessa målades  
   en lika lång färgremsa till. 

Den givna längden på färgremsorna fungerade bra. Den uppmätta resistansen var stor men 
fortfarande acceptabel och påverkar inte resultatet negativt. Det blev en liten skillnad i resistans 
mellan färgremsan på en slipad betongyta och färgremsan utan slipad yta. Men skillnaden var 
förhållandevis liten och därmed kan slutsatsen dras att det är onödigt att slipa. Mellan remsorna som 
låg 100 mm från varandra blev det överslag. Till nästa färgremsa som är placerad 1 m bort blev det 
inget överslag, utan fungerade bra. Därför bör ett avstånd om minst 1 m hållas vid övervakning på 
betongkonstruktioner. 

Färg rann in under maskeringstejpen när underlaget var skrovligt, i.o.m. att det inte gick att maskera 
så pass tätt mot betongytan. Detta påverkar färgremsans egenskaper genom att färgremsan har större 
resistans. Spänningsförändringen mäts genom att resistansen i färgremsan förändras när remsan töjs 
och här tas ingen hänsyn till hur stor resistansen är utan endast förändringen av resistansen.  
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4 Test på Essingebron 

4.1 Allmänt 

Essingebron är namnet på tre parallella broar som går mellan Lilla- och Stora Essingen i Stockholm. 
Den minsta bron som invigdes 1965 är en lokalbro för lokaltrafik mellan Essingeöarna. Det andra 
brospannet är en del av Essingeleden och invigdes 1966. Det tredje brospannet invigdes 1967 i 
samband med högertrafikomläggningen. Därmed fick södergående- (västra bron) och norrgående 
motorvägstrafik (östra bron) separata brospann. Enligt Sundquist (2006) är dessa broar av 
freivorbau-typ utav platsgjuten efterspänd betong. Avståndet mellan broarna är endast ett par 
centimeter. Varje bro består i sin tur utav 2 T-formade delar, figur 4.1. Motorvägsbroarna har en 
längd på 470 m och en största spännvidd på 100 m, körbanans bredd är 13 m på vardera 
motorvägsbro. 

 

Figur 4.1  Essing bron. Vy på östra sidan av den östra bron, Möller (2005). 

 

Figur 4.2  Tvärsektion på de två Essingebroarna, Möller (2005). 

Essingebron är en del av Essingeleden och därmed Sveriges mest trafikerade vägbro. Essingeleden 
är en motorväg och tillhör E4:an. Den går från Solna och passerar Stockholm på dess västra sida. 
Essingeleden börjar vid Pampas trafikplats i Solna och går över Kungsholmen, Essingeöarna och 
vidare på broar över Gröndal, Aspudden och Liljeholmen och slutar vid Nyboda trafikplats i 
Västberga. 
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Fredagen den 14 oktober 2005 kl 13.00 seglade pråmkranen Lodbrok, se figur 4.3, på den östra 
(norrgående) bron. Lodbrok (ca 800 ton) som vid tillfället bogserades av bogserbåten Tug (176 ton) 
hade en hastighet av ca 7 knop. Lodbroks kran var sänkt till så kallat broläge, 23,5 m, segelfri höjd 
på Essingebron är 16 m enligt systemritningar. Lodbroks kran kolliderade med bron på brons mitt, 
vid hjässfogen, i höjdled träffade kranen den östra brons kantbalk och en lådvägg, se figur 4.4. Den 
östra (norrgående) bron försköts och träffade den västra (södergående) bron vid hjässfogen. Den 
östra bron stängdes av pga. detta under eftermiddagen vilket resulterade i omfattande köer, då 
Essingebron är den enda broförbindelse utanför innerstan.  

 

 

 

Figur 4.3  Lodbrok, Andersson (2006). Figur 4.4  Kollisionsskador vid hjässfogen på 
 Essingebron, från Sundquist (2006). 

Enligt Möller (2005) är skadorna som upptäcktes efter kollisionen allvarliga, se röda cirklar i figur 
4.1. Lådväggen på bron totalförstördes, kantbalken och konsolen fick måttliga skador, se figur 4.4. 
Ytskador upptäcktes på kantbalkens sida och undersida, på konsolens undersida. På kantbalkarna 
mellan broarna vid hjässan var det krosskador på ett ca 4 m långt område, pga. att broarna trycktes 
samman i samband med kollisionen. De fyra pelare som står i vatten, två på varje bro, på vardera 
sidan om kollisionspunkten har fått karakteristiska vridsprickor. Det finns även skador som tyder på 
att överbyggnaden har förflyttat sig i sidled. Detta syns tydligt då förflyttningar i bropelarlager för 
stöd som står i vatten har upptäckts och då framförallt på pelarna på östra bron. Samtliga fogar 
ovanför strandpelarna och vid hjässan har påverkats av svängningsrörelsen som uppstod vid 
kollisionen.  

4.2 Installation av färgen i Essingebron 

KTH/Brobyggnad har för närvarande installerat ett övervakningssystem i Essingebron där de mäter 
förändringar i konstruktionen efter Lodbroks kollision med bron. Mer under avsnitt 4.3.  

Man installerar 5 stycken färgremsor målade på insidan av den östra (norrgående) bron på 
lådväggen mot den västra bron vid stöd E 11, se figur 4.5 och 4.6. Enligt Vägverkets beräkningar så 
borde lådväggen på det stället ha spruckit av Lodbroks kollision med bron. Färgremsorna lutar 30 
grader mot horisontalen då eventuellt uppkommande sprickor förhoppningsvis bryter färgremsorna 
vinkelrätt. Avståndet mellan färgremsorna är 2 m och längden på de olika färgremsorna varierar 
men är ca 7 m långa. Färgen är målad från lådväggens brytningspunkt till ca 300 mm från lådgolvet, 
se figur 4.5. Ordning på färgremsorna, se figur 4.6. Från vänster: L5, L4, L3, L2 och L1 närmast 
brostöd E11.  
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Figur 4.5 Överst: Vy på Västra sidan av den östra bron samt tvärsektion. Underst: Läge där färg applicerades, 
Kreügers (1962). 

 

Figur 4.6  Västra lådväggen på insidan av den östra bron. Färgremsors placering och ordning. 

Betongytan i bron var skrovlig, dammig och därför svår att fästa maskeringstejp på (maskeringstejp 
för att erhålla skarpa kanter på färgremsorna). Därför maskerades inte färgremsorna utan målning 
gjordes på frihand med pensel, figur 4.7, men fortfarande försöks en bredd av 10 mm på 
färgremsorna uppnås. 1 färgremsa med 1 lager färg tog ca 30 minuter att måla.  

Stöd E11 

Figur 4.6 

Färgremsor 

Stöd E11 

Färgremsordning: L5, L4, L3, L2, L1 
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Figur 4.7  Målning på frihand. 

 

Figur 4.8  Färgremsor på lådvägg i Essingebron. 

 

Figur 4.9  Överbryggning över elkabel med sladd  
   och målning av metallbygel. 

 

Figur 4.10  Infästning uppe på lådväggen. 

 

Figur 4.11  Datalogger Intab ACC-2. 

 

Figur 4.12  Bärbar PC med modem. 

Ett hinder mot att få en rak färgremsa var en elkabel som löpte längs med bron ungefär 1,5 m över 
lådgolvet som hålls på plats med metallbyglar som var fästa i betongen. Detta problem kringgicks 
genom att en elektriskt ledande brygga byggdes över elkabeln, figur 4.9. Eller att metallbyglarna till 
elkabeln målades. Detta problem innebar dock att färgremsorna ovanför sladden och nedanför är lite 
förskjutna i sidled. 
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Strängarna kopplades ihop enligt kopplingsschema B (figur 3.4) med en spänningsgivare på 10 V. 
Denna nivå hamnar spänningskurvorna när färgen gått av. Som voltmeter kopplas en datalogger, 
som mäter temperaturen i bron och på lådväggen på bron samt spänningen i de 5 färgremsorna. 
Dataloggern är en Intab ACC-2, se figur 4.11,  med 6 spänningsingångar och 2 temperaturingångar 
och är placerad i en mätlåda på golvet i bron under färgremsorna. Spänningen mäts med en 
noggrannhet av 0,0001 V och temperaturen med en noggrannhet på 0,1 ºC. Var 5:e minut sparas 
mätvärdena ner till en bärbar PC som står inne i bron vid hjässfogen, se figur 4.12. Pc:n har ett 
modem som är kopplat till en GSM-telefon. Vid inhämtande av mätvärden rings telefonen upp och 
värden skickas sedan över GSM-nätet till mottagaren. 

Onsdagen den 8 november 2006 målades färgremsorna med 1 lager färg av rapportens författare 
och sladdar kopplades in till färgen. Därefter fick färgen en möjlighet att torka. Mätningen av 
färgen startade måndagen den 13 november 2006. 

Uppskattat område som övervakas är 29 m2. På denna yta är 5 färgremsor målade. Varje färgremsa 
antas till 7 m långa, 10 mm breda och 0,2 mm tjocka. Färg som gått åt till färgremsorna är 0,07 L. 
Färgen kostar 1000 kr/L. Med andra ord kostar färgen på ytan som övervakas 70 kr, 2,40 kr/m2. 
Kostnader som tillkommer är PC, datalogger m.m. 

4.3 Övriga mätningar som sker i Essingebron 

KTH/Brobyggnad utför för tillfället en övervakning av Essingebron pga. Lodbroks kollision med 
bron. Mätdata visas i denna rapport endast som jämförelse till testet med färgremsorna. För frågor 
på denna mätning hänvisas till Dr Raid Karoumi KTH/Brobyggnad eller Dr Bert Norlin 
KTH/Stålbyggnad.  

 

Figur 4.13 Placering för mätsystemet med töjningsgivare. Ca 3 m från kantbalk och ca 1 m från hjässfogen i den 
östra bron. 

Övervakningssystemet består av ett 6 st töjningsgivare som är fäst på armeringen i farbaneplattan, 
se figur 4.13, och sprickviddsmätare av LVDT-typ på sprickorna som uppstod i bropelarna i 
samband med Lodbroks kollision. Mätvärden som jämförs med i denna rapport är inhämtade från 3 
av töjningsgivarna i farbaneplattan samt 1 temperaturmätare som sitter utanpå bropelare E 11, se 
figur 4.5, ca 1 m över vattenytan. Temperaturmätningen är väldigt intressant då den visar på en mer 
verklig temperatur än temperaturmätarna som är placerade inne i bron. 
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Mätvärdena som redovisas är nollade mot begynnelsevärdet i intervallet. Alltså, begynnelsevärdet 
subtraherat med det rådande mätvärdet i punkten. Detta för att det enklare ska gå att jämföra med 
förändringen över färgremsorna. 

4.4 Förklaringar 

Mätutrustning stoppades vid vissa tillfällen utan någon förklarlig anledning. Tider då 
mätutrustningen var avstängd:  

• 2006-11-13 09:28 till 2006-11-14 09:24 

• 2006-11-16 21:38 till 2006-11-17 12:21 

• 2006-12-23 16:18 till 2007-01-12 13:14 

2006-11-23 10:19 förflyttades mätsensorn för utetemperaturen från att hänga fritt i luften inne i 
bron till att den fästes på lådväggen där färgremsorna sitter. 

Innetemperatursensorn finns i lådan med dataloggern som står på golvet inne i bron. 

Temperaturen på bropelaren, se avsnitt 4.3. 
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4.5 Resultat 

4.5.1 Spänningskurvorna 

 

Figur 4.14  Mätvärden över hela mätperioden. 2006-11-13 09:13 – 2007-02-12 15:34. 
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Ingen av färgremsorna har nåt spänningen 10 V, se figur 4.14. Alltså har ingen av färgremsorna gått 
av under den tid som mäts. Man ser att resistansen i L3 är lägre än övriga. Det spelar egentligen 
ingen roll i.o.m. kopplingsschemat som används kommer även denna spänningskurva hamna på 10 
V, spänning som levereras, när färgremsan gått av. Man kan även se att kurvorna förändrar sig med 
temperaturen i.o.m. de lokala spänningsmaximum och minimum som visas. 

I figur 4.14 är det relativt svårt att jämföra de olika spänningskurvorna därför har man valt att nolla 
mätvärdena som redovisas i följande avsnitt. Det innebär att spänningsmätvärdena i samtliga 
punkter är subtraherade med begynnelsevärdet för intervallet man tittar i. För att det enklare ska gå 
att jämföra de olika kurvornas förändringar med varandra. 

Temperaturmätningen på bropelaren från undersökningen med töjningsgivare är inlagt i figurerna 
för att få en mer exakt temperatur att jämföra med. Temperaturen inne i bron förändrar sig inte lika 
med temperaturen utanför då det tar tid att inställa samma temperatur inne som ute. Detta syns i 
figurerna där Utetemperaturkurvorna ligger lite förskjutet mot temperaturen på bropelaren.  
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4.5.2 Lutning på kurvorna 

 

Figur 4.15  Nollade mätvärden över hela tidsintervallet. 2006-11-13 09:13 – 2007-02-12 15:34. 
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Man kan observera att de olika färgremsornas motstånd ändras olika över ett längre tidsintervall. 
L1, L2, L4 och L5 följer varandra och ökar. Medan L3 inte förändras i princip alls från 
begynnelsevärdet. L3 är dessutom placerad i mitten av färgremsgruppen på lådväggen, så 
färgremsorna precis intill borde ge ett liknande utslag.  

I färgremsorna närmast stödet, L1, och närmast hjässan i bron, L5, ökar motståndet mest under 
tidsintervallet. Vid den 23 december planar L2, L3 och L4 ut medan L1 och L5 fortsätter att stiga 
och förändrar sig inte parallellt med de andra kurvorna förrän den 12 januari 2007, se figur 4.15.  

Lokala maximum och minimum på spänningskurvorna är av störst intresse då drastiska förändringar 
söks. En del av dessa redovisas mer i detalj i följande avsnitt. De drastiska förändringarna 
sammanfaller ofta med temperaturen på bropelaren. Maximum på spänningskurvan inträffar 
samtidigt som maximum på temperaturen och vice versa. Ibland ser man att spänningsmaximumet 
är förskjutet och inträffar senare än temperaturmaximumet. Detta för att det tar en viss tid att värma 
upp betongen. 

I följande avsnitt redovisas ett antal intressanta delar ur figur 4.15 mer i detalj, såsom stora och 
drastiska spänningsförändringar. I figur 4.15 märks dessa ut med ett siffror. Punkt 6 (avsnitt 4.5.8) 
visar hur väl spänningsförändringen följer temperaturförändringen och att man ser likhet mellan 
töjning i farbanan och i färgremsorna. 

4.5.3 Punkt 1 
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Figur 4.16 Punkt 1.  På intervallet 2006-11-16 06:36 – 2006-11-18 02:51. Stopp 2006-11-16 21:38 till 2006-11-
17 12:21. 
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4.5.4 Punkt 2 
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Figur 4.17  Punkt 2. På intervallet 2006-11-18 04:51 – 2006-11-18 23:36. 

4.5.5 Punkt 3 
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Figur 4.18  Punkt 3. På intervallet 2006-11-25 05:03 – 2006-11-26 16:53. 
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4.5.6 Punkt 4 
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Figur 4.19  Punkt 4. På intervallet 2006-12-05 10:49 – 2006-12-06 11:49. 

4.5.7 Punkt 5 
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Figur 4.20  Punkt 5. På intervallet 2006-12-13 22:58 – 2006-12-15 12:13. 

När ett mindre intervall används ser man att det är många mätpunkter på stigningen och därmed har 
ökningen skett under lång tid. Hade en spricka uppkommet och orsakat spänningsökningen hade där 
inte varit några mätpunkter alls på stigningen av kurvan. 

Man kan på spänningsmaximumen som redovisas ovan se att spänningskurvorna följer 
temperaturförändringen på bropelaren. Det lokala temperaturmaximumet inträffar ungefär samtidigt 
som spänningsmaximum. Dock med en viss förskjutning pga. betongen i bron tar ett tag att värmas 
upp innan brons töjning registreras på spänningen i färgremsorna. 
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4.5.8 Punkt 6 
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Figur 4.21  Punkt 6. På intervallet 2007-01-12 13:14 – 2007-01-19 13:09. 

I denna figur ser man tydligt att spänningskurvorna följer temperaturen på bropelaren. Med andra 
ord syns det att färgremsorna påverkas av att bron förändrar sig med temperaturförändringar. Man 
ser även att utetemperaturen i figuren som sitter på insidan av lådväggen i bron förändras med en 
viss förskjutning mot temperaturen på bropelaren. Det pga. att det tar längre tid innan temperaturen 
i bron ändrar sig gentemot temperaturen utanför bron.  
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Figur 4.22  Mätvärden från töjningsgivare i farbaneplattan. På intervallet 2007-01-12 13:14 – 2007-01-19 13:09. 

Man kan se att det finns en viss likhet mellan töjningsgivarna i farbaneplattan och 
spänningskurvorna från färgremsorna. Därför har mätsystemens värden lagts in i samma figur (figur 
4.23).  
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Figur 4.23 Punkt 15. Töjningsförändringarna från figur 4.21 och 4.22. På intervallet 2007-01-12 13:14 – 2007-
01-19 13:09. 

Jämför man mätvärdena i figur 4.21 och 4.22 ser man att de förändrar sig liknande varandra. Även 
om töjningsgivarna och färgremsorna sitter helt olika orienterade. Dock ser man att både 
färgremsorna och töjningsgivarna förändrar sig samtidigt.   
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5 Diskussion och slutsatser 
Om en spricka uppstår över en av färgremsorna kommer spänningskurvan att öka väldigt fort och 
hamna på den levererade spänningen, i detta fall 10 V. På stigningen av kurvan kommer det inte 
finnas några mätpunkter. Detta har inte inträffat i testet på Essingebron. Alltså har det inte bildats 
sprickor under mätintervallet som redovisas i denna rapport. 

Fler försök måste göras för att kunna säkerställa att systemet med en elektriskt ledande färg 
fungerar som sprickdetekterings- och övervakningssystem. Dock visar diagrammen på att systemet 
är överensstämmande med töjningsgivare genom att ge liknande utslag vid förändringar i bron. Den 
största faktorn på förändringen av spänningen över färgremsorna är temperaturförändringar. 
Temperaturen är den faktor som påverkar mest. 

Någon förändring i spänning av enskilda fordon som kör på bron har inte kunnat registreras. I.o.m. 
att mätdata inhämtas var femte minut kan man inte se detta. Hade däremot mätningar gjorts under 
kortare tid med inhämtning av mätdata oftare hade detta antagligen kunnat visats.  

Bredden på färgremsan eller hur ytan under färgremsan ser ut har ingen större inverkan på 
resistansen. Man kan måla direkt på en skrovlig yta och måla utan att maskera utan att systemet 
påverkas. Men man måste vara noga med så att det inte blir glipor eller alldeles för tunt lager färg i 
färgremsan vid målningen då det kan leda till att färgremsan går av utan att den utsatts för töjning. 
I.o.m. att det är förändring i resistans som är det intressanta och inte hur stor resistansen är förutom 
när färgremsan gått av. Med rätt kopplingsschema kommer kretsen i.a.f. att hamna på samma nivå 
när färgremsan gått av, i Essingebron 10 V. Dessutom var det relativt tidskrävande att måla med 
pensel. Eventuellt borde man ha den elektriskt ledande färgen som sprayfärg och då spraya en 
remsa på stället som ska övervakas.  

Som det står i inledningen ska det ultimata mätsystemet kunna detektera sprickor, lokalisera 
sprickor, mäta förändring i sprickvidd efter att sprickan uppkommet, klara miljöpåverkan, vara 
billigt samt enkelt att installera. Det man kan se i denna rapport är att systemet med en elektriskt 
ledande färg kan detektera en spricka. Att lokalisera en spricka går inte. Man kan förstås se att 
färgremsan gått av och med den vetskapen att sprickan är någonstans på remsan. För att lokalisera 
sprickan kan förslagsvis en ohm-mätare som förs längs med sprickan användas. Systemet kan mäta 
sprickvidd, dock ej så exakt men med fler test inom detta område kan det vara möjligt att utläsa hur 
sprickvidden på en spricka. Ett samband mellan sprickvidd och spänningsförändring måste i.s.f. tas 
fram. Om systemet klarar miljöpåverkan har inte kunnat testats i denna rapport då ett sådant försök 
sträcker sig över längre tid än mätningarna som gjorts i denna rapport. Systemet är billigt i 
förhållande till andra alternativa mätsystem samt är relativt enkelt att installera, dock kan 
installationstekniken utvecklas t ex genom att spraya på färgen. 
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6 Förslag på nya försök 
På försöken med balkarna borde en kontinuerligt ökande last användas. Då man förhoppningsvis 
kommer se en annan sorts spänningskurva som kommer att öka hela tiden tills en spricka 
uppkommer eller att färgen går av då kurvan gör ett hopp till maxspänningen. I försöken med 
balken i laboratoriet har man kunnat förutsäga att det uppkommit en spricka när man tryckt balken 
till en viss nivå och samtidigt har laboranterna bestämt när last och hur mycket som ska läggas på 
vid vissa tidpunkter. I samband med denna påläggning av last uppkommer sprickan. Men i själva 
verket uppkommer sprickan någon gång under den tid som laboranterna lägger på last vilket borde 
synas bättre med en kontinuerligt påförd last.   

Man bör även undersöka hur färgen reagerar när det blir extremt varmt respektive extremt kall, 40 
°C till -20 °C. Elasticiteten i färgen ändrar sig med temperaturen och om det blir alltför kallt kanske 
färgen blir spröd och går av p.g.a. det. När det blir varmt blir färgen elastiskare och därmed inte 
visar på hur bron egentligen uppför sig, detta fenomen måste då kompenseras för. 

Man borde även göra mätningar under kortare tidsintervall med mätpunkter som ligger tätare, 
eventuellt så pass tätt som var 0,5 s. Detta för att se om färgen visar på att ett fordon passerat på 
bron. Detta borde dessutom testas vid olika tillfällen på dygnet. I rusningstrafik kommer man inte 
kunna se ett enskilt fordon då Essingebron är på maxkapacitet med bilar i alla fyra filer men ett 
fordon kan eventuellt registreras på natten. Detta försök kan vara extra intressant om systemet ska 
användas på järnvägsbroar där laster inträffar med ett fordon åt gången. 

Hur miljön påverkar färgremsorna borde också undersökas. Hur påverkar t. ex. blåst, regn, solljus 
m.m. färgremsorna.  
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