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Sammanfattning 
Detta examensarbete har genomförts på uppdrag av CBI Betonginstitutet. Handledare till 

examensarbetet har varit professor Johan Silfwerbrand från CBI och examinator Per Roald från 

Kungliga Tekniska Högskolan i Haninge.  

Idag är betong ett byggmaterial som används i stor omfattning tack vare sin beständighet, 

miljövänlighet och lönsamhet. Betong hittar man i både gamla och nyproducerade konstruktioner. 

Även med bra egenskaper kan betong vara ofullkomlig när den prepareras på fel sätt.  För att 

underlätta gjutning och arbetbarhet av betong användes förut i många fall mycket vatten och detta 

resulterade i att beständigheten på betong försämrades. De flesta gamla betongkonstruktionerna är 

nu i stort behov av renovering. Det synliga beviset kan vara spricknärvaro på ytan och detta kan ha 

följd att vatten tränger in och orsakar bland annat frost- och saltangrepp samt korrosion i armering.  

Betong som är skadad eller sliten kan behöva renoveras genom att avverkas delvis eller helt. För att 

hitta en lämplig avverkningsmetod och reparationsmaterial behöver man först ta reda på skadorna, 

ställa krav på lagningen, tänka på hur lagningen kommer att utföras och hur upprepningen av skadan 

ska förebyggas. För att reparera den skadade betongen, avverkas den först och sedan gjuts 

pågjutningar på den friska och kvarstående delen. Pågjutningar används även i flerskiktsgolv t ex 

gjuts pågjutningar på prefabricerade bjälklag i olika köpcentrum. Det finns flera typer av 

bilningsmetoder och de påverkar den kvarstående betongen på olika sätt. De mest använda metoder 

är vattenbilning och hydraulisk bilning. Vattenbilning är den mest använda inom anläggningssektorn 

och den effektivaste och lönsammaste metoden. Betongen bilas bort med högtrycksvatten och 

lämnar en grov och skonsam yta på den friska betongen. Hydraulisk bilning är den äldsta, billigaste 

och enklaste metoden men nackdelen är att den orsakar mikrosprickor i den friska betongen.  

Efter betongbilningen måste man se till att man har förutsättningar för en god vidhäftning mellan 

gammal och pågjuten betong. Vidhäftning är beroende av ett antal faktorer och de fem viktigaste av 

dem är renhet, mikrosprickfrihet, frånvaro av cementhud, god kompaktering och god härdning.  

I första delen av examensarbetet testas en provningsmetod som mäter hur ren en motgjutningsyta 

är. I detta fall används en vit mikrofiberduk som krontrollmätare på renhet. Olika varianter av smuts 

applicerades på ytan av en betongplatta för att testa mikrofiberdukens uppsugningsförmåga. 

Mikrofiberduken S-sveptes över den smutsiga betong ytan och redan där sågs det tydligt hur bra 

mikrofiberduken är på att absorbera smuts. På samma sätt utfördes det på en ren yta och den 

använda duken förblev vit vilket är ett tydligt bevis på att ytan på betongplatta är helt ren och redo 

för pågjutning.  

Examensarbetets andra del tar upp en jämförelse mellan vidhäftningen på en ren pågjuten 

motgjutningsyta och en oren motgjutningsyta. Vi studerade renhetens inverkan på vidhäftningen 

mellan gammal och pågjuten betong och som avverkningsmetod användes vattenbilning. För att 

utföra det, har två betongplattor gjutits och sedan vattenbilats. Den bilade ytan på både plattorna 

delades i olika delar, där olika varianter av smuts applicerades på halva betongplattan och andra 

halvan var den rena referensen. Efter detta göts ny, pågjuten betong på båda betongplattorna. Fyra 

veckor senare togs dragtester för att se om draghållfasthet försämras i över-, underbetong eller i 

fogen på grund av orenhet jämfört med referensen.  
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Renhet har en stor påverkan på vidhäftningen mellan gammal och ny, pågjuten betong. 

Draghållfastheten försämras om motgjutningsytan inte är helt ren. Beviset är ett brott i fogen mellan 

betongskikten, med en väldig liten dragkraft och det syns tydligt att smuts som olja eller träflis precis 

i fogen när borrcylinder dras ut. För att lösa problemet rekommenderas att använda en vit mirakel 

duk för att vara säker att motgjutningsytan är helt ren innan pågjutningar gjuts på och detta bevisas 

med en oförändrad vit färg på duken.   

 

 

 

 

Nyckelord: Renhet, vidhäftning, provningsmetod 
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Summary 
This Bachelor’s thesis project has been commissioned by Swedish Cement and Concrete Research 

Institute. Our supervisor for this thesis project has been Prof. Johan Silfwerbrand and examiner Per 

Roald from The Royal Institute of Technology in Stockholm.  

Nowadays, concrete is a building material that is widely used because of its durability, environmental 

friendliness and profitability. Concrete can be found in both old and new designs produced. Even 

with good performance concrete can be imperfect when it is prepared incorrectly. To facilitate the 

handling of concrete plenty of water was often used before and this resulted in concrete 

deterioration. Many old concrete structures are now in great need of renovation. The visible proof 

can be the presence of micro cracking on the surface and this may be due to the ingress of water in 

the concrete and causes including freezing and salt attack and corrosion of the reinforcement.  

Concrete that is damaged or worn may need to be removed partly or completely. Appropriate 

removal methods and repair materials are needed, the causes of damage has to be determined, 

establishing of requirements for repair of concrete, the process of repairing has to be settled and the 

prevention of the repetition of the damage has to be determined. The damaged concrete has to be 

removed and be replaced by new overlay concrete. The overlay concrete is used as well in multi-layer 

floor, for example in various shopping centers overlay concrete is placed on precast slabs. There are 

several methods of concrete removal and they have different impact on the surface of the remaining 

concrete. The most widely used methods are the water jet and the hydraulic jetting. Water jet or 

hydro demolition is the most widely used in civil engineering sector and an efficient and profitable 

method. The concrete is removed by high pressure water that leaves a rough and gentle surface of 

the remaining concrete. Hydraulic jetting is the oldest, most common method and easiest concrete 

removal method. The negative impact of this method is that it causes micro cracks on the remaining 

concrete. 

After the concrete has been removed there is a need to ensure that the conditions of getting a good 

bond between the old concrete and the overlay concrete are there. A good bond is dependent on a 

number of factors, and five of them are most important: micro cracks absence, the absence of 

laitance layer, cleanliness, high compaction and good curing.  

In the first part of the thesis it is tested a test method that measures how clean the surface, there the 

overlay concrete will be placed, is. In this case, a white microfiber cloth is used as the crown control 

measure of cleanliness. Different types of dust and contaminations are applied to the surface of a 

concrete slab to test the cloth’s capacity to absorb the contaminations. The microfiber cloth is swept 

with S-pattern onto the contaminated concrete surface and already there it was obvious how good 

microfiber cloth is at absorbing dirt. In the same way this process was performed on a clean surface 

and the cloth remained white which is a clear proof that the surface of the concrete slab is perfectly 

clean and ready for casting. 

The second part of this thesis deals with a comparison between the adhesion to a clean surface and 

unclean one. We study the effect of cleanliness on the bond between old concrete and a new-cast 

concrete overlay with water jet as a removal of the old concrete. To perform it, two concrete slabs 

were cast and then water jetted. The jetted surfaces of both slabs were divided into different zones, 

in which different varieties of contaminations were applied to half of the concrete slab and the other 

half remained clean as a reference zone. After this step the overlay concrete was cast on the surface 
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of both concrete slabs. Four weeks later the test of the tensile bond strength was performed to 

observe where the strength has been poor and where the fracture of the concrete slabs has been, in 

other words if the fracture will be whether in the new-cast overlay concrete, in the bond zone or in 

the substrate concrete.  

Cleanliness has a profound influence on the bond between old and new cast concrete. The tensile 

strength is poor on the concrete where the surface wasn’t clean enough. The proof is a fracture on 

the bond between the concrete layers, with less tension force and it is clearly visible dirt such as oil 

or chips just on the interface when the drilling cylinder is pulled out. To solve this problem it is 

advised to use a white miracle cloth to be sure that the surface is completely clean before placement 

of the new-cast concrete.  

 

 

 

 

 

Keywords: Cleanliness, bond between old and new concrete, overlay, test method.  
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Förord 
Detta examensarbete utgör 15 högskolepoäng (ca 10 veckor) på högskoleingenjörsprogrammet 

Byggteknik och Design inom KTH. Vår handledare har varit prof. Johan Silfwerbrand, VD för CBI 

Betonginstitutet. Examensarbetet har gjorts på uppdrag av CBI Betonginstitutet och vi fick god hjälp 

av Aquajet Systems AB, som är ett världsledande företag inom vattenbilningsteknik.  Vår 

kontaktperson i företaget har varit VD:n Stefan Hilmersson. 

Vi vill tacka prof. Johan Silfwerbrand och Stefan Hilmersson samt alla de anställda på Aquajet 

Systems AB, för den goda hjälpen vi har fått samt deras gästvänlighet under projektets gång. Vi vill 

även tacka vår examinator Per Roald samt Sten Hebert som har gett oss den administrativa 

informationen vi har behövt för vårt examensarbete. Vi tackar även Stefan Trillkolt och Lars-Elof 

Bryne för att de har hjälpt oss och lärt oss hur betongutdragsapparaten fungerar. 

Vi tackar vår familj för deras moraliska stöd, vi behövde detta för att orka fortsätta och göra klart 

examensarbetet. 

 

 

 

Stockholm juni 2012 

Maxamed Abdiraxman och Fernand Ndayizeye 
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1. Inledning 
Betong har använts i mer än 150 år inom byggbranschen. Det är ett material med god hållfasthet och 

bra beständighet. Även för ett bra material blir den med tiden sliten och skadad och behöver 

repareras. Reparation och förstärkning av befintliga betongkonstruktioner är bland de största 

utmaningarna som byggnadsingenjörer kommer att ställas inför under de kommande åren. 

Dessutom ökar antalet betongkonstruktioner, detta medför att behovet av reparationsarbeten 

kommer att öka ständigt. Det bästa och mest ekonomiska alternativet för betongreparation är 

många gånger att först bila bort den slitna betongen och sedan gjuta pågjutningen på den gamla och 

friska betongen (Granju, Bussonnette, Courard 2011). 

Pågjutning förekommer inte endast vid reparationer, utan även i nyproduktion. Det andra viktiga 

användningsområdet för pågjutning av betong är vid flerskiktgolv. Här kan nämnas pågjutning av 

prefabricerat betongelement och pågjutning i hårdbetong på betonggolv (Silfwerbrand 2010). 

Det finns olika metoder för att avverka skadad betong men resultatet skiljer sig i kvalité. Mekanisk 

bilning (kallas även handbilning) används oftare inom husbyggnad på grund av att den är en 

ekonomisk metod och den ger en bra råhet som är en fördel för god vidhäftning, dock orsakar den 

mikrosprickor på den friska betongen. Inom anläggning används oftast vattenbilning som ger ytan en 

bra råhet samt att risken att den skapar mikrosprickor på yta är minimal. Vattenbilning är en metod 

som selektivt bilar bort den skadade betongen. Metoden leder även till att det inte förekommer 

mikrosprickor på den friska betongen.  

Vi vet att renheten är en viktig faktor på motgjutningsytan för att uppnå en god vidhäftning men 

detta har inte tidigare studerats på ett vetenskapligt sätt. I denna rapport kommer vi att gå igenom 

och studera renhetens inverkan på vidhäftningen, gå igenom den effektivaste bilningsmetoden samt 

prova en föreslagen provningsmetod i praktiken (Silfwerbrand 2010).  

 

1.1.  Bakgrund 
Pågjutning är en metod som oftast har använts för att reparera betongkonstruktionsdelar och 

flerskiktsgolv. De utsatta betongkonstruktionerna brukar vara brobaneplattor, kantbalkar, kajer, 

parkeringsdäck och andra konstruktionselement. Skadorna har oftast orsakats av salt- och 

frostsprängning som har uppkommit på grund av vatteninträngning i betongens sprickor eller genom 

armeringskorrosion. För att reparera betongkonstruktionsdelar behöver man först bila bort den 

skadade betongen och sedan rengöra den kvarliggande betongen före pågjutningen. Utförandet är 

ytterst viktig eftersom man eftersträvar att den gamla och den pågjutna betongen skall ha en god 

vidhäftning. En god vidhäftning är avgörande främst för den monolitiska samverkan, 

sprickbreddsbegränsningen samt den goda beständigheten mellan konstruktionselementen 

(Silfwerbrand 2010).  

En god vidhäftning beror på en rad faktor men de fem viktigaste är mikrosprickfrihet, frånvaro av 

cementhud, renhet, god kompaktering och god härdning. Vi kommer att titta närmare på renhetens 

inverkan på vidhäftningen. Vi vet att det är ytterst väsentligt att motgjutningsytan är fri från smuts, 

lösa partiklar, olja och andra föroreningar vid pågjutningstillfället för att uppnå en god vidhäftning 

mellan den gamla och nypågjutna betongen (Silfwerbrand 2010). Hittills har det inte funnits någon 
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standardiserad provningsmetod som kan mäta motgjutningsytans renhetsgrad. På uppdrag av SIS 

och dess kommitté om betongreparationer har CBI Betonginstitutet utvecklat ett förslag till 

provningsmetod. För att metoden ska lanseras internationellt vill CBI Betonginstitutet testa hur väl 

den fungerar i praktiken. 

 

1.2.  Förutsättningar för arbetet 
Förutsättningar för examensarbetet var att det mesta av arbetet skrevs på KTH i Stockholm. Vi har 

varit i kontakt med Stefan Hilmersson från Aquajet Systems AB via telefon och e-post. Vi har även 

varit på besök hos dem, där då fick vi se olika vattenbilningsmaskiner. Vi deltog vid det första 

gjutningstillfället, fick se när de bilade bort betongen och vid pågjutningstillfället samt vid 

hålltagningen av provningscylindrarna. Nästan all fakta(böcker och gamla skriftliga rapporter) om 

betong, vattenbilning, vidhäftning och provningsmetoden har vi fått samt lånat av vår handledare 

professor Johan Silfwerbrand. 

 

1.3.  Syfte och mål 
Examensarbetets syfte och mål är att experimentellt studera hur väl den föreslagna 

provningsmetoden från CBI Betonginstitutet fungerar i praktiken samt hur väl den mäter 

renhetsgraden på motgjutningsytan. Vi ska även hitta sambandet mellan föroreningar och 

vidhäftningen mellan en befintlig betongplatta och pågjutning. Syftet är även att få en översiktlig 

kunskap om renhetens inverkan på vidhäftningen. 

Anledningen till varför vi ska prova om CBI Betonginstitutets föreslagna provningsmetod fungerar i 

praktiken är för att detta ska underlätta lanseringen av metoden internationellt.   

 

1.4.  Avgränsningar 
För att detta examensarbete inte ska bli för omfattande har vi valt att avgränsa oss till enbart 

renhetens inverkan på vidhäftningen, vi kommer endast teoretiskt gå igenom de andra faktorerna 

som inverkar på vidhäftningen.  

 

1.5.  Lösningsmetoder 
Vi har valt att genom prover och besök hos två olika faciliteter, nå våra mål. Nedan kommer vi att 

beskriva lite närmare hur vi genomförde vårt examensarbete.   

 

1.5.1. Vidhäftning 

Vi tog hjälp av företaget Aquajet Systems AB, som är ett världsledande specialistföretag inom 

högtrycksvattenteknik, med gjutningen av betongplattorna, vattenbilningen, pågjutningen samt 

provtagningen. Där göts det två armerade betongplattor i storleken 1,2x1,5x0,3 m3. Plattorna 
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vattenbilades och sedan blev delar av ytan utsatt för olika typer av smuts som t.ex. damm, olja, 

föroreningar och lösa partiklar. 

Sedan göt vi en pågjutning på den vattenbilade betongplattan och efter att den nya pågjutna 

betongen härdat klart, borrade vi ut cylindrar som vi gjorde dragprover på. Vi använde en portabel 

utdragsapparat till våra dragprovningar och den apparaten lånade vi från KTH och CBI 

Betonginstitutet. Vi mätte draghållfastheten på cylindrarna och jämförde resultaten från den rena 

ytan med de andra ytorna som var utsatta av damm, olja, föroreningar och lösa partiklar.   

 

1.5.2. Provningsmetod 

Vi provade den föreslagna provningsmetoden för mätning av renhet på CBI Betonginstitutets labb, då 

vi smutsade ner en ren platta och sedan använda oss av provningsmetoden. Syftet var att se hur väl 

provningsmetoden mäter renhetsgraden på plattan och om duken, som vi kommer använda oss av, 

kan uppta ett flertal typer av föroreningar.  
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2. Betong 

2.1.  Allmänt 
 

"Inget byggmaterial används så mycket världen över som betong. Det beror på att materialet 

tillverkas av naturprodukter som grus, sand, kalksten och vatten. Material som är billiga och 

tillgängliga i de flesta länderna."  

– Prof. Johan Silfwerbrand, bilaga i Dagens Industri, mars 2010 

Varför betong oftast blir det självklara valet som byggmaterial är på grund av att den har en rad goda 

egenskaper. De väsentligaste egenskaperna med byggmaterialet är att den har en hög beständighet, 

hållfasthet, ljudisoleringsförmåga och brandtålighet samt att den är billig och miljövänlig. Betong 

används oftast i byggprojekt som t.ex. broar, tunnlar, hus och vägar. Idag är betong även ett material 

för konstverk och man kan även hitta betong som köksbänkskivor i hushållen. 

Betong består av ballast (grus och sten), cement, vatten och eventuella tillsatsmedel eller 

tillsatsmaterial. En viktig faktor för betongens hållfasthet är att de olika ballastkornens storlek 

varierar samt att ballastkornen inte är helt runda, utan kantiga (makadam), detta för att uppnå en 

hög kompakteringsgrad. Cementpasta är bindningsmedlet som binder samman ballastkornen och 

cementpastans beständighet är beroende av sitt vct (vattencementtal= W/C). Vattencementtalet är 

kvoten mellan vatten och cement samt eventuell halt av tillsatsmaterial eller tillsatsmedel 

(Betonghandbok, 1987). I dagens betong använder man ofta olika typer av tillsatsmedel för att ge 

betongen önskade egenskaper eller förbättra betongens egenskaper.  Ett vanligt tillsatsmedel som 

ofta används är acceleratorer när man gjuter under vintertid. Detta tillsatsmedel används för att 

påskynda betongens hållfasthetstillväxt, men även för att påskynda tillstyvnadsförloppet (elektronisk 

ref. 2). Eftersom tillsatsmedlet innehåller klorid, finns det en risk för korrosion på armeringen.  

Betongens tryckhållfasthet är markant högre än draghållfastheten, dvs. betongen klarar av högre 

trycklaster än draglaster. Detta fungerar bra för vertikala konstruktionsdelar som utsätts för 

trycklaster som t.ex. väggar och pelare. När betong används i horisontella konstruktionsdelar, som 

t.ex. balkar, utsätts den för böjning och dragkrafter. För att förstärka draghållfastheten på den böjda 

konstruktionsdelen så lägger man in armering i betongen.  

Det finns flertal olika typer av betong men tre av dem är: 

 Självkompakterande betong är betong som inte behöver vibreras, där massans egen energi 

konsumeras och omvandlas till rörelse, på så sätt fyller den ut gjutningsformen. Fördelen 

med denna betongtyp är att ingen mekanisk bearbetning krävs och detta medför en 

behagligare arbetsmiljö på grund av att vibreringsarbetet har eliminerats och ljudnivån har 

sänkts. 

 Stålfiberarmerad betong är betong som innehåller stålfibrer istället för den konventionella 

armeringen. Fördelarna är att den har en bättre draghållfasthet än oarmerad samt att det 

förenklar arbetet för byggarna för att man slipper armera innan man gjuter det vill säga stora 

tidsvinster. 
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 Sprutbetong är färdigblandad betong som förs på en yta genom sprutning med hjälp av 

tryckluft. Tekniken används oftast till tunnelbeklädnad där det förekommer ytor som har 

oregelbundna konturer (elektronisk ref. 3). 

 

2.2.  Olika typer av betongskador 
De vanligaste beständighetsproblemen för betongkonstruktioner är: 

 frostangrepp 

 armeringskorrosion 

 kemiskt angrepp 

 fysikaliskt angrepp 

 övriga angrepp 

De två förstnämnda är de främsta beständighetsproblemen i Sverige. 

Frostangrepp på betongen inträffar när vattnet i betongens porer fryser till is, konsekvensen är att 

vattnets volym ökar med 9 % och detta skapar stora spänningar i betongen som i sin tur leder till att 

betongen sprängs. Betongens porer innehåller alltid en viss mängd vatten som är mer eller mindre 

hårt bundet. Största delen av dessa porer utgörs av fina gelporer och kapillärporer. I första hand 

vattenfylls de finare porsystemen och vid längre vattenabsorption kan även de grövre kapillärporerna 

och luftinblandningsporerna vattenfyllas (Burström, 2010).    

Frostskador visar sig oftast som tjocka avflagningar på betongens ytor. Ytan får ett skrovligt utseende 

och när skadan är djupt inne i konstruktionsdelen kan stora ballastkorn friläggas och lossna.  

För att förbättra frostbeständigheten på en betongkonstruktion är alternativet att öka lufthalten vid 

luftinblandningen samt att sänka vattencementtalet (Betonghandboken, 1994). Vid måttlig 

betongaggressiva miljöer ska vattencementtalet vara vct < 0,55 och vct < 0,45 vid mycket 

betongaggressiva miljöer. Exempel på den senare miljötypen är marina konstruktionsdetaljer i 

skvalp- eller stänkzonen och konstruktionsdetaljer som är utsatta för tösalter (Burström, 2010). 

Armeringskorrosion har två negativa effekter på betongkonstruktionen och det är dels en reduktion 

av armeringens tvärsnittsarea, vilket påverkar lastupptagningsförmågan, dels upptar 

armeringstången som utsätts för korrosion en större volym än sin ursprungliga, vilket medför att ett 

inre tryck uppstår. Det uppkommer sprickor längs armeringen och vid svåra angrepp kan hela 

täckskiktet spjälkas bort (Betonghandboken, 1994).    

Normalt är armeringsstången väl ingjuten i betongen och armeringstången befinner sig i ett passivt 

tillstånd pga. den höga alkalihalten (pH > 13) som råder i betongen. Den kemiska miljön runtom 

armeringstången kan förändras så att det passiviserade skiktet förstörs och en korrosionsprocess 

uppstår. De vanligaste orsakerna är kloridinträngning och karbonatisering. Med karbonatisering 

menas att koldioxid tränger in i betongen och reagerar med kalciumhydroxid. Karbonatiseringen 

tränger in med en relativ väldefinierad front i betongen och orsakar en kraftig nedsänkning av pH-

värdet (ca pH < 9). Nedsänkningen av pH-värdet gör att det tidigare passiva armeringsstålet börjar 

korrodera och korrosionsprocessen börjar när korbonatiseringsfronten når armeringsstålet. 

Betongkonstruktioner som är utsatta för havsvatten eller tösaltning (används för att avlägsna is från 
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väggar och trottoarer) har en risk att klorid tränger in i betongen. Det skapas en kloridkoncentration 

som gradvis avtar inåt och så länge halten av kloridjoner inte överstiger ett visst tröskelvärde så 

kommer korrosion inte att ske. När kloridkoncentrationen vid armeringsstålets yta överstiger 

tröskelvärdet startas korrosionsprocessen (Betonghandboken, 1994).  

Armeringskorrosion kan förhindras främst genom att betongen har ett tillräcklig tjockt täckskikt samt 

att betongen ges en god täthet. God täthet förutsätter att man använder betong med ett lågt vct 

samt att betongen komprimeras väl och fukthärdas (Betonghandboken, 1994).   

Kemiskt angrepp uppstår vanligtvis när betongen kommer i kontakt med en vätska som har 

förmågan att antingen lösa ur vissa viktiga ämnen från materialet eller reagera med materialets 

ämnen (Betonghandboken, 1994).   

Ett exempel är betong som innehåller en viss mängd fri kalciumhydroxid, som är löslig i vatten. Om 

betongen är porös och utsätts för genomströmmande vatten så kommer vattnet att lösa ur detta 

ämne från materialet. Detta medför att materialet successivt bryts ned (Burström, 2010).    

Det finns två huvudfaktorer som avgör hur betong kan motstå dessa två angreppstyper: 

1. Betongens kemiska uppbyggnad dvs. cementens ämnessammansättning 

2. Betongens permeabilitet, detta avgör hastigheten på nedbrytningsprocessen 

Fysikaliskt angrepp är t.ex. när det sker temperatur- och fuktrörelser. Temperatur- och fuktrörelser 

kan ge stora spänningar på materialets yta och detta orsakar sprickbildningar på betongen. Detta 

gäller särskilt vid stora variationer av t.ex. temperaturen eller när det plötsligt regnar på en solvarm 

yta. Oftast är det de fysikaliska angreppen som ger upphov till att de kemiska angreppen och 

frostangreppen kan ske, de tränger igenom sprickorna som är orsakade av de fysikaliska angreppen 

(Betonghandboken, 1994).  

Övriga angrepp som t.ex. biologiska angrepp eller strålningsangrepp är mindre vanliga 

beständighetsproblem. Biologiskt angrepp är när levande organismer eller mikroorganismer från 

växt- och djurvärlden direkt eller indirekt påverkar betongen. Strålningsangrepp är när betongen 

utsätts olika typer av strålningar under sin användning (Burström, 2010).  

Ett allt vanligare beständighetsproblem för betongkonstruktioner är alkalikiselsyrareaktion. 

Reaktionen uppstår genom att alkali i cement reagerar med reaktiv ballast under fuktnärvaro. 

Reaktionen bildar en produkt, silikatgel. Om tillräckligt hög fukthalt finns i betongen kommer 

silikatgelen att expandera och medföra att spänningsbildningar uppstår inuti betongen. Eftersom 

silikatgelens expansion resulterar i en volymökning, kan gelen tränga in i befintliga sprickor och 

utvidga dessa samt skapa nya spricksystem. Alkalikiselsyrareaktionen kan i större utsträckning skapa 

gynnsammare förutsättningar för både frostangrepp och armeringskorrosion i betongen 

(Betonghandboken, 1994). 
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3. Reparationer av skadade betongkonstruktioner 

3.1.  Allmänt  
I allmänhet har dagens betongkonstruktioner mycket god beständighet och detta medför att de har 

en väldigt lång livslängd, ca 120 år. Dock finns det väldigt många betongkonstruktioner som byggdes 

på 60–70-talet som inte har lika bra beständighet och många av dessa behöver repareras och 

förstärkas. Några av de vanliga orsakerna till att betongkonstruktioner behöver repareras eller 

förstärkas är på grund av att armeringen har rostat eller att lasterna på betongkonstruktionen är 

högre än vad den från början var dimensionerad för (Delatte, 2009). Betongen i de gamla 

konstruktionerna är sämre än i dagens konstruktioner på grund av att det tillsattes mycket vatten 

som gjorde att betongen blev lätt hanterbar men hade sämre beständighet.  

Reparationsprocessen börjar med att man identifierar orsaker till skador för att veta om den skadade 

betongen ska avverkas eller bara åtgärdas. Under vissa omständigheter kan man bara gjuta en 

pågjutning över sprickorna på ytan och undvika att vatten tränger in i konstruktion. Det inträngda 

vatten kan orsaka frostsprängning eller ta med klorider som kan skada armeringen i betongen. 

Betongen som visas ha lägre hållfasthet, sämre bärförmåga, innehålla klorider, vara porös och 

vattengenomsläpplig eller rostande armering ska avverkas. Valet av bilningsmetod beror på 

skadeutsträckning i yta och djup. Ibland blir det svårt att ta bort hela skadade betongen i djup 

eftersom den grundläggande bärförmågan som håller konstruktionen kan försämras. Under 

bilningsprocessen ska man se till att man inte orsakar skador på kvarstående betongen för att detta 

kan orsaka en sämre vidhäftning och därmed en sämre samverkan i konstruktionen. Pågjutningar 

som samverkar monolitiskt med den kvarstående betongen är resultatet till en god vidhäftning 

(Delatte, 2009).   

 

3.2. Bilningsmetoder 
Bilning är ett sätt att avverka den dåliga eller felgjutna betongen. Metoden som används för att bila 

bort betong påverkar mycket ytan på den kvarstående betongen och egenskaper på den yttersta 

delen av den kvarstående betongen. Vissa metoder lämnar en grov och frisk yta som är en 

förutsättning till en god vidhäftning medan andra metoder lämnar mikrosprickor på den kvarstående 

betongen. Det finns med vissa metoder som bara bilar bort betong på mycket små djup medan andra 

bilar bort betong på betydligt djupt. Mekanisk bilning och vattenbilning är de mest använda inom 

betongreparationer. De vanligast mekaniska bilningsmetoderna som används idag är hydraulisk 

hammare och fräsmaskiner. De sistnämnda är flexibla och lättanvändbara men ekonomiska bara på 

kort sikt. De används i olika områden, djup och ytor men nackdelen är att de orsakar mikrosprickor i 

betongen. De är heller inte arbetsmiljövänliga när det gäller de personer som styr hammaren eller 

maskinen.  

Enligt Silfwerbrand är vattenbilning den långsiktigt mest lönsamma och ultimata 

avverkningsmetoden av den dåliga, skadade och mikrosprickrika betongen (Delatte, 2009). 

Vattenbilningen är en metod som går på högtrycksvatten där trycket skapar spänningar i betong 

genom att vatten tränger in i de porösa zonerna och gör att betong av dålig kvalitet avskiljs och 

avverkas. Detta blir mycket lättare när hållfastheten på betong har försämrats. Den dåliga betongen 
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bilas bort och den kvarstående betongen lämnas skonsamt utan mikrosprickor därför betraktas 

metoden som selektiv (Delatte, 2009).  

 

 3.2.1. Vattenbilning 

Vattenbilning som avverkningsmetod har använts i nästan tre decennier. Den har upptäckts som en 

effektiv, långsiktig och lönsam metod. Den är en selektiv metod som endast tar bort skadad eller 

felgjuten betong och lämnar skonsamt den kvarvarande betongen, det vill säga utan makro- och 

mikrosprickor. Metoden används främst vid renovering av slitna eller dåliga betong från kajer, broar, 

pelare, parkeringsgarage, dammar, vattencisterner och andra betongkonstruktioner. 

I Skandinavien används vattenbilning som avverkningsmetod i stor omfattning. Sverige är 

världsledande inom utveckling och tillverkning av vattenbilningsmaskiner. Aquajet Systems AB i 

Holsbybrunn är ett av två svenska företag som tillverkar maskiner som går på högtryckvattenteknik. 

Företaget använder en utvecklad teknik med avancerade systemlösningar inom betongrenovering. 

Tekniken är kombinerad i både högtryckenheten Aqua Power Pack och vattenbilningsrobotarna Aqua 

Cutter Classic och Aqua Cutter Evolution (elektronisk ref. 1).  

Aqua Power Pack består av en dieselmotor på 750 hkr som i sin tur driver en högtryckpump som 

används för att vattenbila. Enhet motor och pump förvaras i en 23 fots ljudisolerad container som 

producerar tryck och flöde som är nödvändiga för att avverka betong. Den behöver till exempel 

producera 1000 bar tryck och 230 l/min i flöde för att bila bort den del av betong i konstruktioner 

som är i behov av renovering (Tabell 3.1). 

Processen börjar med att vatten hämtas från en lagrad tank eller direkt från en sjö som inte är 

förorenad. Vattnet förs genom ett reningsfilter som ligger i Power Pack -containern (Figur 3.1 till 

vänster) där det renas och filtreras och leds in i en bufferttank. Det filtrerade vattnet går genom en 

centrifugalpump som ger ett initialt tryck i högtryckspumpen.  Högtrycksvattnet trycks genom 

pumphuvudet och vidare genom slangen till bilningsmaskinen (Figur 3.1 höger) där munstycket sitter 

och vattnet färdas igenom en högtrycklans. I slutet av lansen finns skyddsmuttern och innanför den 

sitter ett munstycke i keramik. Det keramiska munstycket gör att vattenstrålen fortsätter att vara 

koncentrerad och därmed kan avverkning av betong optimeras. Armen på bilningsmaskiner byts 

beroende på olika typer av reparationsarbete.  

  

Figur 3. 1.  Från vänster till höger: Aqua Cutter Evolution och Aqua Power Pack. 
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På displayen kan man välja hur mycket tryck och vattenflöde man vill ha och få diameter på 

munstycket och hastighet på vattenstråle och reaktionskraft (se Tabell 3.1). Där kan man även välja i 

vilken geometrisk form man vill att maskinen ska bila bort betong med.  

Tabell 3. 1 Så mycket krävs för att bila bort betong som behöver renoveras(Från Aquajet System AB 
iPhone App.). 

Tryck 1000 bar 

Vattenflöde 230 l/min 

Diameter på keramiskt munstycke 3,42 mm 

Reaktionskraft 1698 N 

Vattenstrålens hastighet 434 m/s  

 

 

På figur 3.2 visas en smartphone App. som Aquajet Systems AB har utvecklat. App:en hjälper 

vattenbilningsrobotsanvändare att räkna ut hur mycket flöde och vattentryck behövs för att utföra 

en viss reparation på betong. För att använda App:en behöver man ha två indata som kan vara 

antigen tryck och diameter eller vattenflöde och diameter på keramiskt munstycke.  

  

Figur 3. 2 Till vänster visas när trycket är enda indata som är angett och till höger när vattenflödet 
är enda indata som angetts, Aquajet Systems AB Smartphone Applikation.  
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3.3.  Åtgärder för att skapa god vidhäftning mellan gammal och ny, 

pågjuten betong 
God vidhäftning är en viktig faktor för att få en monolitisk samverkan mellan olika betongskikt. 

Många av våra betongkonstruktioner har blivit så gamla att de behöver renoveras. Pågjutning är en 

metod som används mest för att reparera konstruktioner efter att man har bilat bort dåliga/ 

felpågjutna betong.  Graden av vidhäftningen till underliggande betong är avgörande för 

pågjutningens verkningssätt. Enligt Silfwerbrands rapport 1997 får man olika stadier av vidhäftning 

beroende på pågjutningsklass:  

 Pågjutningsklass 1: Fullständig vidhäftning mellan befintlig betong och pågjutning. Detta 

resulteras av att motgjutningsytan är ren och fri från mikrosprickor tack vare vattenbilning 

och efterföljande renspolning.  

 Pågjutningsklass 2: Bristande eller osäker vidhäftning mellan befintlig betong och pågjutning. 

Lokala bompartier kan förekomma. Vattenbilning används väldigt lite inomhus på grund av 

att det är svårt och kostsamt att evakuera spillvattnet. När vattnet är kvar och innehåller 

vissa orena partiklar får man inte så bra vidhäftning. Mekanisk bilning orsakar mikrosprickor 

på motgjutningsytan som försvagar konstruktionen och försämrar vidhäftningen. Om man å 

andra sidan lämnar motgjutningsytan på prefabricerade bjälklagplattor obehandlad och 

gjuter direkt mot cementhud blir vidhäftningen lägre.  

 Pågjutningsklass 3: Fullständig glidning mellan befintlig betong och pågjutning. Denna 

pågjutning kan betraktas som platta på mark. Man bör då tänka på att friktionen till 

underlaget är hög och styvheten hos underlaget, dvs. befintlig betong, är stor.  

För att få en god vidhäftning är det nödvändigt att motgjutningsytan är ren. Efter vattenbilningen ska 

den kvarstående betongen rengöras två gånger för bäst resultat. Första rengöringen ska göras strax 

efter vattenbilningen för att förhindra att lösa betongpartiklar, såsom exponerade icke-hydratiserade 

cementytor, att binds till ytan. Andra rengöringen ska göras för att försäkra att det inte finns sand, 

olja, damm eller andra partiklar från arbetsplatsen, på ytan innan man gjuter pågjutningen. Det bästa 

alternativet är att använda högtrycksvatten och sedan en dammsugare (Granju, Bussonnette, 

Courard, 2011).  

Renheten är en mycket viktig faktor för god vidhäftning mellan olika betongskikt, dock finns det 

fortfarande inte någon metod som mäter hur ren är ytan på den underliggande betongen.  Därför har 

CBI Betonginstitutet utvecklat en provningsmetod som mäter renhetsgrad på motgjutningsyta och 

detta behandlas i nästa kapitel.   
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4. Provningsmetod 

4.1.  Allmänt 
För att åstadkomma god vidhäftning mellan gammal och ny betong behöver en rad åtgärder vidtas. 

En av de viktigaste åtgärderna är att rengöra motgjutningsytan så att den får en hög renhetsgrad vid 

pågjutningstillfället.  

Hittills har det inte funnits någon standardiserad provningsmetod att mäta renheten med. På 

uppdrag av SIS och dess svenska kommitté för betongreparationer har CBI Betonginstitutet utvecklat 

ett förslag till provningsmetod, denna metod beskriver vi mer utförligt i nästkommande avsnitt 4.2.  

Duken som vi använder för provningen kan man hitta på en vanlig detaljhandel, den benämns som 

”Mirakelduk” eller ”Mikrofiberduk” och användningsområdet är ofta avdamning av bostäder. Till 

ytan ser den ut som en vanlig duk, men materialet är extremt fintrådigt och den kan därför fånga upp 

smuts mycket bättre än till exempel bomullsfrotté. I avsnitt 4.2 preciseras provningsmetoden och 

kraven på hur duken ska vara när det gäller struktur, fuktinnehåll, massa, storlek och tjocklek. 

 

4.2.  Metod 
Användning 
Renheten mäts genom att svepa/torka motgjutningsytan med en ren och vit duk. Om duken 

fortvarande är vit efter att man har svept/torkat den på motgjutningsytan så kan man konstatera att 

motgjutningsytan är tillräckligt ren för en pågjutning. Renhetsprovningen måste göras strax innan 

pågjutningen. 

Material 
Duken ska uppfylla dessa krav: 

 Dukens variationskoefficient skall inte överstiga 10 %. 

 Den genomsnittliga längden på dukens båda sidor skall inte vara mindre än 150 mm men den 

skall inte heller vara större än 250 mm. 

 Dukens medeltjocklek ska inte vara tunnare än 0,05 mm, dock inte tjockare än 0,5 mm. 

 Dukens fukthalt får inte överstiga på 5 %. 

Duken ska inte tas bort från sin förpackning, den tas endast fram exakt före provningen. Detta för att 

slippa omgivningens föroreningar. 

Tillvägagångssätt 
1. Markera tre fyrkantiga områden inom provtagningsområdet på motgjutningsytan. Längden 

på sidorna av fyrkantsområdet ska vara mellan 270 och 330 mm. 

2. För varje ruta ska du använda en helt ny och oanvänd duk. 

3. Svep/torka rutan enligt Figur 4.1. Svep/torka först fem gånger fram och tillbaka i 

tvärriktningen, sedan fem gånger fram och tillbaka i den längsgående riktningen och slutligen 

en slinga runt kanten av kvadraten.  
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Figur 4.1.  En schematisk sida till sida överlappande "S" avtorkningsmönster 

 

4. Kontrollera duken. Om den innehåller lösa partiklar, damm, olja eller någon typ av förorening 

så är det inte tillräckligt rent för en pågjutning. 

Register 
All stödjande data från tester som utförts för varje provtagningsområde bör hållas av leverantören.  

Testfrekvens 
Man skall antingen göra ett prov per 200 m2 eller minst tre prover på varje objekt. 
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5. Genomförandet 

5.1. Provning av provningsmetoden 
För att testa den föreslagna provningsmetoden från CBI Betonginstitutet så lånande vi CBI:s 

laboratorium och där fick vi även låna deras verktyg. En timme innan vi började med laborationen, 

planerade vi hur vi skulle disponera provningstiden för att hinna med alla 7 provningar under 2 

timmar samt för att vara så effektiva som möjligt. 

 Plats:   CBI Betonginstitutets laboratorium 

 Tid och datum:  Kl. 15.00–17.00 den 19e april 2012 

Material 

 Betongplatta 300x300x100 mm  

 En mikrofiberduk 330x330 mm (Se Figur 5. 1) 

 Byggsmuts: Betongdamm och cementhud, allmänt damm och träflis (se Figur 5.2–5.4) 

 Kamera och anteckningsmaterial 

 

 

 Figur 5. 1 Mikrofiberduk   Figur 5. 2. Betongdamm och cementhud 

 

 

 Figur 5. 3. Allmänt damm   Figur 5. 4. Träflis 
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Syftet med denna provning var att se över provningsmetodens praktiska användning, repeterbarhet, 

reproducerbarhet samt se hur bra mikrofiberduken tar upp smutsen. 

Betongplattan som vi använde fick vi låna från CBI Betonginstitutet. Mikrofiberduken köpte vi från en 

vanlig detaljhandel, men storleken på duken översteg ett av kraven som framgår i den föreslagna 

provningsmetoden och vi var tvungna att klippa mikrofiberduken i fyra lika stora delar (165x165 mm) 

för att uppnå kraven. Smutsen hämtade vi från byggföretaget BTH Byggs byggarbetsplats i Handen. Vi 

tog en sopborste och sopade upp smuts från byggarbetsplatsen och sedan placerade vi smutsen i 

olika plastpåsar.  

Vi gjorde totalt 7 olika provningar och vi såg till att plattan alltid var helt ren innan vi påbörjade våra 

provningar. Första provningen hade vi ingen smuts på plattan, detta på grund av att vi ville testa 

metodens praktiska användning, reproducerbarhet och repeterbarhet. Andra provningen placerade 

vi träflis över plattan för att testa hur väl mikrofiber duken tar upp smutsen och tredje provningen 

var att ta bort nästan all träflis så att väldigt lite var kvar på plattan, vi ville testa mikrofiberdukens 

uppsugningsförmåga samt om man kan se en färgskillnad på duken. Sedan gjorde vi likadana 

provningar med de fyra andra proverna, först med mycket smuts och sedan med lite smuts. 

Se avsnitt 6.1. för resultat och analys av genomförandet.  
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5.2.   Provning av renhetens inverkan på vidhäftningen 

5.2.1. Första etappen 

Vårt experiment har genomförts i tre olika etapper. Första etappen var betonggjutning och den 

gjordes de 28:e mars 2012. Vi göt 2 stycken betongplattor i dimensionerna 1,5x1,2x0,3 m3 och 

specifikationerna för dessa betongplattor vissas i Tabell 5.1 som är betongreceptet samt i Bilaga 1 

som är en armeringsritning över plattorna. Gjutningen gjordes hos Aquajet Systems AB i Vetlanda 

och det var endast erfarna personer som gjorde gjutningen, Figur 5.5 visar hur gjutformarna såg ut 

samt hur gjutningen genomfördes. 

Tabell 5. 1.  Denna tabell är betongreceptet på betongen vi har använt oss utav. Eftersom vct var lågt så användes 
flytmedel för att lättare klara gjutningen med gott resultat. 

Material Kornstorlek [mm] kg/m3 

Gjutgrus 0-8 1043 

Sten 8-16 250 

Sten 16-32 622 

Cement  365 

Vatten (H2O)  139 

Flytmedel  0,73 

vct = 0,38   

 

  

Figur 5. 5. Till vänster är ett foto av hur gjutningsformarna såg ut. Vi kontrollmätte armeringsstängerna och deras 
placeringar för att kontrollera om armeringsritningen stämde överens med den verkliga formen. Till höger är ett foto på 
själva gjutningen, de använde en vibrationsstav för att betongen ska fyllas ut i gjutformen. 

 

5.2.2. Andra etappen 

När betongen hade gjutits skulle den torka och härda under minst fyra veckor. Den 3:e maj 2012 

började vi med den andra etappen och denna etapp är delad i tre omgångar, ena omgången var 

vattenbilningen av plattorna. Plattorna vattenbilades av Aquajet Systems AB:s vattenbilningsrobot 

som kallas för Aqua Cutter Evolution och den bilade bort ca 0,88x0,84x0,15 m3 betong från våra 

betongplattor. Efter vattenbilningen av våra betongplattor så använde vi högtrycksvatten för att 

rengöra den vattenbilade ytan från lösa partiklar och cementrester. För att rengöringen skulle vara 

maximal, ställde vi upp plattorna och sprutade högtryckvatten på dem och sedan placerade vi dem 

inomhus för att undvika föroreningar från omgivningen. Figur 5.6 visar hur våra betongplattor såg ut 
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efter att vattenbilningsroboten hade bilat bort betongen och fotot visar även hur vi rengjorde 

plattorna med högtrycksvatten. 

   

Figur 5. 6. Till vänster visas ett foto av när vattenbilningsroboten hade bilat klart en av våra betongplattor och till höger 
är det ett foto som visar när vi rengjorde våra betongplattor med högtrycksvatten. 

 

Den andra omgången i etappen skedde den 4:e maj 2012 och det var då vi smutsade ner våra 

vattenbilade betongplattor. Materielen vi använde under andra omgången var följande, se även 

Figur 5.7: 

 Två vattenbilade betongplattor med yttre dimensionerna 1,5x1,2x0,3 m3.  

 1 flaska motorolja  

 1 behållare till oljan 

 Byggsmuts: betongdamm och träflis 

 Tumstock 

 1 enkrona 

 Handskar 

 Förkläden (Arbetskläder) 

 Olika färgsprej (gul, svart, röd och grön) för att göra markeringar 

 En mikrofiberduk/mirakelduk. 

  

Figur 5. 7. Vänster foto visar materielen vi använde oss utav och det högra fotot visar färgsprejen vi hade att välja 
mellan, men vi använde 4 av de 6 färgerna. 
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 Vi började med att mäta bilningsdjupet, råheten på den bilade ytan samt måttade hur stor den 

bilade ytan var. För att vara helt säker på att betongplattornas yta var helt ren så använde vi oss utav 

provningsmetoden, genom att svepa mikrofiberduken över betongplattans yta och okulärt avgöra 

om duken fortvarande var vit. När renheten blev bekräftad så började vi att dela upp 

betongplattorna i totalt 6 olika ytor med hjälp av färgkoder, 3 ytor per betongplatta, detta medförde 

att vi kunde skilja på de olika ytorna eftersom den vattenbilade betongplattorna senare skulle få en 

pågjutning, se Figur 5.8. Dessa var färgkoderna vi använde: 

 Ofärgad = Helt rent  

 Grönfärg = Fläckig yta med motorolja  

 Rödfärg = Heltäckande yta med motorolja  

 Svartfärg = Fläckig yta med motorolja plus Byggsmuts  

 Gulfärg = Byggsmuts 

  

Figur 5. 8. Foto över de två betongplattorna och färgmarkeringarna. 

 

Vi valde att ha en helt ren yta på båda betongplattorna för att det möjligen kan finnas en skillnad i 

vidhäftningen. Meningen är att de smutsiga ytornas draghållfasthet ska jämföras med den rena ytans 

draghållfasthet från respektive platta. Halva sidan av den första betongplattan har en helt ren yta, 

ena fjärdedelen av betongplattan är fläckig av motorolja och den sista fjärdedelen är helt täckt med 

motorolja. Halva sidan av den andra betongplattan har en helt ren yta, sedan är en fjärdedel av 

betongplattan nedsmutsad med byggsmuts (byggdamm och träflis) och den andra fjärdedelen av 

betongplattan är fläckig med motorolja och byggsmuts på ytan, se Figur 5.9 som visar uppdelningen 

av betongplattorna.  

Figur 5.9. Den vattenbilade betongytan är ca 0,88x0,84 m
2
.  

Betongplatta 
nummer 1 
 
 
Helt ren yta 
(0,44x0,84 m2) 
 

Fläckig med 
motorolja 
(0,44x0,42 m2) 
 

Heltäckande 
motorolja 
(0,44x0,42 m2) 
 
 

Betongplatta 
nummer 2 
 
 
Helt ren yta 
(0,44x0,84 m2) 
 
 

Byggsmuts 
(0,44x0,42 m2) 
 

Byggsmuts plus 
fläckig motorolja 
(0,44x0,42 m2) 
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5.2.3. Tredje etappen 

Efter att vi hade smutsat ned betongplattorna färdigt, gick vi över till den tredje och sista etappen, 

det var dags för pågjutningen av den nya betongen på de vattenbilade betongplattorna. Figur 5.10 

visar pågjutningen av betongplattorna som skedd den 7:e maj 2012. 

 

Figur 5. 10. Visar pågjutningen av betongplatta nummer 1 och 2 

 

Efter pågjutningen var vi tvungna att vänta i 4 veckor, till 4:e juni 2012 innan vi kunde göra våra 

avslutande provningar, detta på grund av att den nypågjutna betongen först måste torka och härdas, 

annars blir resultatet svårt att tolka, betong prövas normalt efter 28 dygn. Efter att den nypågjutna 

betongen hade torkat och härdats klart, kunde vi börja med att ta våra cylinderprovningar och mäta 

draghållfastheten för att sedan jämföra vidhäftningsförmågan för dessa ytor.  

Den 4:e juni 2012 borrade vi totalt 12 cylinderprovningar, 2 cylinderprovningar per zon. Från början 

ville vi borra totalt 18 cylinderprovningar, dvs. 3 cylinderprovningar per zon, men det skulle ta för 

lång tid för oss. Detta kan möjligtvis försämra resultatets noggrannhet. Cylinderprovningens 

diameter är 92 mm och vi borrade 200 mm djupt i betongplattan, detta för att komma cirka 30 mm 

under den vattenbilade ytan, se Figur 5.11.   

 

Figur 5.11. Detta visar hur djupt vi borrade i betongplattan. Målet var att komma strax under fogen. Figuren är ej 
skalenligt. 
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Borrningen sköttes av en yrkesman och borren som användes var kopplad till en vattenslang, vatten 

injekterades in i borren. Vattnets uppgift var att kyla ner borren under borrningen. Figur 5.12  visar 

en tydlig bild av när betongplattorna höll på att borras. Vid borrningen av betongplattorna var det 

viktigt att inte tag med armeringstängerna i borrkärnorna. Detta för att undvika armeringens 

medverkan när vi testar draghållfastheten i betongen, se Bilaga 2 som visar exakt var på 

betongplattorna borrningen skedde. 

 

Figur 5.12. Här borras den tredje cylinderkärnan. Den gula slangen innehåller vatten som injekteras in i borren för att 
kyla ner den. Figuren visar även att borren hålls uppe av ett stativ. 

 

Efter borrningen slipades cylinderkärnornas yta, dels för att få en plan yta samt för att ta bort lite av 

den övre ytan som kan innehålla rester från cementhuden ifall betongen inte hade blivit tillräckligt 

väl vibrerad.   

För att kunna testa cylinderkärnornas draghållfasthet lånade vi dessa material från KTH: 

 En betongutdragsapparat  

 Hydraulisk pump 

 Metallkärnor 

 Epoxilim 

 En dator som innehåller Catman, ett program som registrerade draghållfasthetsvärdena från 

betongutdragsapparaten 
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 Slippapper 

 Aceton 

 

För att koppla betongutdragsapparaten med betongkärnan användes en metallkärna, denna 

metallkärna limmades på betongens yta med ett snabbtorkande epoxilim (samma typ av lim används 

för att lyfta eller dra bilar). Innan vi lade på limmet var det viktigt att båda ytorna var helt slipade och 

rena, för att limmet ska kunna få ett bra fäste samt att undvika att brott sker i limmet under 

dragtestet. Det tar ca 15-25 minuter för limmet att torka och när limmet har torkat klart placerar vi 

betongdragapparaten över kärnan som ska testas, se Figur 5.13. Betongutdragsapparaten kopplades 

både till en hydraulisk pump och till datorn som ska mäta draghållfasthetsvärdena.  

 

 

Figur 5.13. Betongutdragsapparaten står på klossar för att vi ska kunna koppla den med metallkärnan som är limmad på 
betongcylindern. Här ser man även att både den hydrauliska pumpen och datorn är kopplade i betongutdragsapparaten. 
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6. Resultat och analys 

6.1.  Provningsmetoden 
 
Resultat från provning nummer 1: 

 

Figur 6. 1. Resultat från provning nummer 1. 

 

Målet med den första provningen var att testa hur praktiskt provningsmetoden är. Plattan var helt 

ren och vi följde provningsmetoden som är beskriven i avsnitt 4.2. Vi märkte att mikrofiberduken var 

lite svår att svepa över plattan enligt provningsmetoden, mikrofiberduken fastnade på plattan och vi 

tror att det beror på mikrofiberdukens extrema fintrådighet som skapar friktionsmotstånd. Vi var 

tvungna att vika mikrofiberduken två gånger (dvs. från ca 165x165mm till ca 82,5x82,5mm) för att få 

ett tillräckligt bra grepp för att motverka friktionsmotståndet, se Figur 6.1. Efter att vi hade vikt 

duken och fått ett bra grepp om den så började vi mäta provningsmetodens reproducerbarhet och 

repeterbarhet samt även mikrofiberdukens uppsugningsförmåga, se Tabell 6.1. 

Tabell 6. 1. Mätningsresultat från provning 1 

Provning av: Låg - Medel - Hög Kommentar 

Mikrofiberdukens 
uppsugningsförmåga 

Hög Mikrofiberdukens uppsugningsförmåga är väldigt hög. 
Duken visade en tydlig färgskillnad, efter att man har S-
svept den på betongplattan, om betongplattan var 
smutsig. 

Provningsmetodens 
repeterbarhet 

Hög Det var enkelt att använda och följa provningsmetodens 
anvisningar. Detta medför att repeterbarheten blir hög 
för provningsmetoden, dock kan det bli svårt att S-svepa 
en betongplatta som har t.ex. blivit vattenbilad eftersom 
man kan stöta på hinder som t.ex. armeringsstänger. 

Provningsmetodens 
reproducerbarhet 

Hög Eftersom mikrofiberduken har en hög 
uppsugningsförmåga samt att den är användarvänlig så 
bidrar detta till att reproducerbarheten blir hög. Det går 
snabbt att genomför denna provningsmetod och man 
får goda resultat samt att detta kan enkelt göras flera 
gånger med samma goda resultats. 
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Resultattabellen ovan gäller generellt för alla 7 provningar som vi gjorde. 

 

Resultat från provning nummer 2: 

 

Figur 6. 2. Resultat från provning nummer 2. 

 

Betongplattan var helt ren först och sedan placerade vi träflis på plattan.  När betongplattan blev 

synligt smutsig följde vi sedan provningsmetodens anvisning. Vi S-svepte betongplattan med 

mikrofiberduken och sedan granskade vi mikrofiberdukens yta. Det visade en kraftig färgskillnad 

samt att det fanns synliga partiklar av träflisorna kvar på mikrofiberduken. Duken hade tagit upp 

smutspartiklar från betongplattans yta. 

 

Resultat från provning nummer 3: 

 

Figur 6. 3. Resultat från provning nummer 3. 

 

Efter provning nummer 2 tog vi bort majoriteten av all träflis på betongplattan, meningen var att 

plattan skulle bli osynligt smutsig. Sedan använde vi provningsmetoden och följde anvisningarna, 

detta för att se hur väl mikrofiberduken upptar smuts. Efter att vi hade S-svept betongplattan så 
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kollade vi på mikrofiberdukens yta och såg att det hade blivit en färgskillnad som tyder på att 

betongplattan fortvarande är smutsig. Dessa två provningar (provning nummer 2 och 3) visar att 

mikrofiberduken och provningsmetoden fungerar väl på smutstypen träflis. 

 

Resultat från provning nummer 4 och 5: 

  

Figur 6. 4.  Resultat från provning nummer 4 och 5.  

 

Innan provning nummer 4 rengjorde vi först betongplatta så att den blev helt ren från den tidigare 

smutsen och sedan placerade vi allmänt damm på plattan.  När betongplattan blev synligt smutsig så 

följde vi sedan provningsmetodens anvisning. Vi S-svepte betongplattan med mikrofiberduken och 

därefter granskade vi mikrofiberdukens yta. Mikrofiberdukens yta visade en kraftig färgändring, se 

bilddetalj 1, jämfört med den ursprungliga färgen, se bilddetalj 2, samt att det fanns synliga partiklar 

av dammet kvar på mikrofiberduken. Duken hade tagit upp smutspartiklar från betongplattans yta. 

Efter provning nummer 4 tog vi bort majoriteten av allt damm på betongplattan, meningen var att 

plattan skulle bli osynligt smutsig. Sedan använde vi provningsmetoden och följde anvisningarna, 

detta för att se hur väl mikrofiberduken upptar det allmänna dammet. Efter att vi hade S-svept 

betongplattan så kollade vi på mikrofiberdukens yta och såg att det hade blivit en färgskillnad, se 

bilddetalj 3, som tyder på att betongplattan fortvarande är smutsig. Dessa två provningar (provning 

nummer 4 och 5) visar att mikrofiberduken och provningsmetoden fungerar väl på smutstypen 

allmänt damm. 

  

1 

2 

3 
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Resultat från provning nummer 6: 

 

Figur 6. 5. Resultat från provning nummer 6. 

 

Efter provning nummer 5 såg vi till att rengöra betongplatta ordentligt från smutsen från den senaste 

provningen, efter rengöringen använde vi mikrofiberduken för att se om plattan var helt ren. När vi 

konstaterade att betongplattan var helt ren så började vi placeringen av nästa smutstyp som var 

betongdamm och cementhud.  När betongplattan blev synligt smutsig så följde vi återigen 

provningsmetodens anvisning. Vi S-svepte betongplattan med mikrofiberduken och därefter 

granskade vi mikrofiberdukens yta. Mikrofiberdukens yta visade en kraftig färgändring, se bilddetalj 

4, jämfört med den ursprungliga färgen, samt att det fanns synliga partiklar av betongdammet kvar 

på mikrofiberduken. Duken hade tagit upp smutspartiklar från betongplattans yta. 

 

Resultat från provning nummer 7: 

 

Figur 6. 6. Resultat från provning nummer 7. 

 

  

4 

5 
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Efter provning nummer 6 tog vi bort majoriteten av allt betongdamm och cementhud på 

betongplattan, meningen var att plattan skulle bli osynligt smutsig. Sedan använde vi 

provningsmetoden och följde anvisningarna, detta för att se hur väl mikrofiberduken upptar 

betongdammet och cementhuden. Efter att vi hade S-svept betongplattan så granskade vi 

mikrofiberdukens yta och såg att det hade blivit en färgskillnad trots att plattan ser synligt ren ut, se 

bilddetalj 5, och detta tyder på att betongplattan fortvarande är smutsig. Dessa två provningar 

(provning nummer 6 och 7) visar att mikrofiberduken och provningsmetoden fungerar väl på 

smutstypen betongdamm och cementhud. 
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6.2.  Renhetens inverkan på vidhäftningen 
 

Tabell 6. 2. Resultat från betongplatta 1 

Betongplatta 1 

Provnr. Brott i översta 
delen av 
pågjutningen 

Brott i fogen Brott i fog pga. 
borrning 

Ren yta 
1 X     

2 X     

Fläckig olja 
1   X   

2     X 

Heltäckande olja 
1   X   

2   X   

 
 

Tabell 6. 3. Resultat från betongplatta 2 

Betongplatta 2 

Provnr. Brott i översta 
delen av 
pågjutningen 

Brott i fogen Brott i fog pga. 
borrning 

Ren yta 
1 X     

2 X     

Byggdamm 
1 X     

2 X     

Byggdamm + fläckig olja 
1   X   

2     X 

 

Tyvärr uppstod ett fel i betongutdragsapparaten och vi fick orimliga draghållfasthetsvärden, vi valde 

då att göra en kvalitativ analys. Tabell 6.2–6.3 visar var cylindrarna fick brott, antingen kunde de få 

brott redan under borrningen, brott i fogen eller brott i den översta delen av pågjutningen.  De som 

fick brott i fog pga. borrning anser vi ha en extremt dålig vidhäftning. När man tar upp borren uppstår 

det väldigt låga dragkrafter. Cylindrar som fick brott i fog under dragtestet (dvs. när kraft lades på) 

anser vi också har en dålig vidhäftning, men inte lika extremt som föregående. Det sista alternativet 

som är brott i den översta delen av pågjutningen tolkar vi som att fogen har relativ god vidhäftnigen 

De cylindrar som fick brott i fog, antingen under borrning eller under dragtestet, var ytorna som blev 

behandlade med av motorolja före pågjutningen. Detta visar entydigt att olja har negativ inverkan på 

vidhäftningen mellan gammal betong och pågjuten. Det krävdes inte mycket dragkraft för att 

separera den pågjutna betongen från den gamla betongen. Figur 6.7 visar två cylindrar som fick brott 

i fog.  Den vänstra sidan av figuren visar tydligt fläckar av motorolja samt små träflispartiklar på 

fogytan. Den högra sidan av figuren visar också tydligt fläckar av motoroljan. 
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Figur 6. 7. Fogytorna på cylindrarna. Den vänstra sidan av figuren visar fogen hos cylindern som fick brott i fog pga. 
borrning. Denna cylinder är från betongplatta 2, betongdamm + fläckig olja,  provnr. 2. Den högra sidan av figuren visar 
fogen på cylinder som fick brott i fog vid själva dragtestet. Denna cylinder är från betongplatta 1, fläckig olja, provnr. 1 

 

De cylindrarna som fick brott på den översta delen av pågjutningen hade både en ren 

motgjutningsyta samt en motgjutningsyta som blev nedsmutsad  av betongdamm samt träflis. 

Eftersom det inte skedde brott i fogen innebär det att fogens draghållfasthet är högre än där brottet 

skedde. Vi kunde inte ta fram draghållfasthetsskillnaden mellan cylindern vars motgjutningsyta var 

nedsmutsad av betongdamm samt träflis och den cylindern som hade en helt ren motgjutningsyta. 

Dessa cylindrar kommer att skickas till CBI Betonginstitutet för förnyade prov få fram 

draghållfasthetsskillnaden mellan cylindrarna från den rena zonen och cylindrarna från den zon som 

var nedsmutsad av betongdamm samt träflis.  

Figur 6.8 visar metallkärnan efter att vi hade dragit en av cylindrarna från den rena zonen, det 

skedde ett brott på den övre delen av pågjutningen. 

 

Figur 6. 8. Här ser man tydligt att brottet inte skedde i limmet utan i betongen, på limmet ser man ballastpartiklar. 
Betongen kunde inte klara av dragkraften som den blev utsatt för.  Denna metallkärnan är från betongplatta 1, ren yta, 
provnr. 1 
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7. Slutsatser 
Resultatet från provningen av den föreslagna provningsmetoden för fogens renhet från CBI 

Betonginstitutet visar att metoden fungerar väl i praktiken.  Enligt tabell 6.1 hade provningsmetoden 

hög repeterbarhet och reproducerbarhet samt att mikrofiberduken som användes hade en hög 

uppsugningsförmåga.  Eftersom metoden är enkel och smidigt att använda, är den lämplig att 

användas i stressade miljöer t.ex. på en byggarbetsplats. 

Genom att vi valde vattenbilning som avverkningsmetod kunde vi minimera riskerna för de andra 

faktorerna som kan påverka vidhäftningen, som t.ex. råheten och mikrosprickfriheten, och endast 

fokusera oss på renhetens inverkan på vidhäftningen. Enligt avsnitt 6.2 kan vi dra slutsatsen att 

renheten har en stor inverkan på vidhäftningen mellan gammal och ny, pågjuten betong. Den 

förorening som påverkade vidhäftningen värst är motorolja, oavsett om den är heltäckande på ytan 

eller endast fläckig. På en byggarbetsplats är det lätt hänt att man spiller lite motorolja på en 

motgjutningsyta, då är det ytterst viktigt att rengöra yta med högtrycksvatten eller dylik, detta kan 

annars leda till en lokal försvagning på konstruktionen.  

På grund av att det blev brott i den översta delen av pågjutningen hindrade detta oss att få 

draghållfasthetsskillnaden mellan den rena ytan och den ytan som var nedsmutsad av betongdamm 

samt träflis. Vi tror att detta kan bero på att betongen inte har blivit tillräckligt väl vibrerad under 

pågjutningen, det kan ha skapats en bruksseparation i översta skiktet av pågjutningen. Denna 

bruksseparation har en försämrad draghållfasthet jämfört med en korrekt vibrerad betong.  

Examensarbetet skulle kunna förbättras lite om man hade mer tid, 10 veckor är för kort tid och det 

blev stressigt på slutet. 

Vi skulle kunna få bättre värden om vi istället hade borrat ut alla cylindrar, sedan transporterat dem 

till CBI Betonginstitutets labb och gjorts draghållfasthetsprovningarna där med deras dragapparat. 

Tyvärr saknades finansiering för en sådan provning.    
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8. Rekommendationer 
Mot bakgrunden av föregående avsnitt, vill vi framföra hur väsentlig renhetsfaktor är för att uppnå 

god vidhäftning mellan två skikt.  

Våra tester av provningsmetoden visade att S-svepningen med mikrofiberduken över betongens yta 

var svår när man inte har bra grepp, vi tror att det skapas en stark friktion mellan duken och betong 

ytan. För att få ett bättre grepp om mikrofiberduken rekommenderar vi att man viker 

mikrofiberduken ett par gånger innan man använder den, se Figur 6.1 i avsnitt 6. Under våra 

provningar av provningsmetoden hann vi endast använda vissa smutstyper, det skulle vara intressant 

att se hur väl provningsmetoden fungerar på andra typer av smuts, som t.ex. motorolja och färgsprej.   

Ett kompletterade examensarbete skulle kunna utföras på samma sätt som detta examensarbete 

men istället för vattenbilning som avverkningsmetod, använder man mekanisk bilning och sedan 

jämföra resultatet med detta examensarbete. Detta skulle då visa vikten av vilken bilningsmetod som 

är bäst lämpad att använda om man vill uppnå god vidhäftning mellan de två skikten.  
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A 
 

Bilagor 

Bilaga 1: Armeringsritning  

 



B 
 

Bilaga 2: Borrplacering 
 

 

 

 

  

Ren yta 

Smuts 1 Smuts 2 



C 
 

Bilaga 3: Sammanställning av draghållfasthetsvärden 
 

 

Betongplatta 1 

Provnr. Brott i översta 
delen av 
pågjutningen 

Brott i fogen Brott i fog pga 
borrning 

Ren yta 
1 4,913 kN     

2 6,26 kN     

Fläckig olja 
1   -   

2     - 

Heltäckande olja 
1   -   

2   -   

 

 

 

Betongplatta 2 

Provnr. Brott i översta 
delen av 
pågjutningen 

Brott i fogen Brott i fog pga 
borrning 

Ren yta 
1 3,164 kN        

2 2,088 kN     

Byggdamm 
1 1,949 kN     

2 3,976 kN     

Byggdamm + fläckig 
olja 

1   1,345 kN   

2     - 

  



D 
 

Bilaga 5: Schema för försöksserie 2 
 

Aktivitet Datum Lagring ut- eller 
inomhus 

Ungerfärlig 
dygntemperatur 

Gjutning 
 

2012-03-29 utomhus 9⁰ grader   

Härdning 1 
 

2012-03-29  →  
2012-05-03  

utomhus 10⁰-14⁰ grader   

Vattenbilning 
 

2012-05-03 utomhus 15⁰ grader 

Nedsmutsning 
 

2012-05-04 inomhus 15⁰ grader 

Pågjutning 
 

2012-05-07 utomhus 15⁰ grader 

Härdning 2 
 

2012-05-07  →  
2012-06-04 

utomhus 15⁰-17⁰ grader 

Borrning 
 

2012-06-04 utomhus 17⁰ grader 

Dragprovning 
 

2012-06-04 inomhus 17⁰ grader 

 

 


