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1. Orientering 
 
På uppdrag av Vägverket, avdelning bro och tunnel, har Cement och Betong Institutet, CBI, 
utfört en litteraturinventering och kunskapsinsamling om mätning och utvärdering av broars 
tillstånd. Syftet med den studie som beskrivs är att, där så är möjligt, göra en översiktlig kva-
litativ bedömning av befintliga metoder (tillgängliga i Sverige) för oförstörande provning för 
ett antal skadetyper som kan förekomma på betong-, aluminium, trä- och stålbroar. De 
bedömningar som görs grundar sig på metodernas generalitet och i vad mån inverkan av yttre 
miljöfaktorer begränsar användandet. Ökad användning av ofp-metoder kan därmed 
underlättas och motiveras. Bedömningen gör inte anspråk på att vara heltäckande och fortsatt 
utveckling gör naturligtvis att revideringar kommer att behöva göras framgent. I görligaste 
mån finns referenshänvisningar med som stöd till gjorda uttalanden.  
 

2. Betongkonstruktioner 
 
2.1 Allmänt. 
 
Betong skiljer sig från andra konstruktionsmaterial genom att det övergår från plastiskt till 
fast tillstånd. Slutresultatet på betongens kvalitet kan bero på behandlingen av betongen före 
och efter hårdnandet. Betong är ofta känd för dess beständighet. Denna beständighet kan 
äventyras av olika miljöfaktorer som i sin tur påverkar livslängden på betongen. Det har alltid 
funnits behov av testmetoder för att mäta konditionen i konstruktionen med ickeförstörande 
provning. Utveckling av ickeförstörande mätmetoder för armerade betongkonstruktioner har 
varit betydligt långsammare. Detta beror på att det är lätt att finna mätmetoder för analys av 
metalliska föremål. Armerad betong är ett heterogent, elektriskt ickeledande material som 
innehåller stålarmering. Ofta byggs mycket tjocka konstruktioner med betong. Det är i många 
fall mycket komplicerat att utföra mätningar på betongkonstruktioner på grund av dessa 
egenskaper. De ickeförstörande mätmetodernas väsentligaste egenskap är att de inte förändrar 
betongkonstruktionen samt att minimera den estetiska påverkan vid mätning, jmf. t.ex 
utborrning av betongkärnor.  
 
2.2 Studsmätare. 
 
En av de första utrustningarna för test av betongs hållfasthet var en mätutrustning som var 
baserad på återslagsprincipen idag allmänt kallad studshammare. När betong utsätts för en stöt 
ger återstöten en indikation på betongens hårdhet. Figur 1 visar en schematisk bild på en 
studshammare  (Schmidt) som kan användas för fältmätningar. Den känsliga delen i 
studshammaren är den yttre behållaren, kolven, spiralen och (slide indicator). Provningen 
utförs genom att kolven får skjuta fram ur intrumentet vilket medför att en spärrmekanism 
greppar hammaren. När instrumentet därefter förs mot betongytan och kolven trycks in, 
sträcks belastningsfjädern. Spärrmekanismen släpper greppet om hammaren när kolven är 
nästan helt intryckt i instrumentet och hammaren slår mot kolvens axlar med kraft av fjädern 
och gravitationen. Hammarens studskraft, som bromsas av fjädern, kan läsas av på en skala på 
instrumentets sida. Studsens storlek uttrycks som studsvärdet, vilket är ett procenttal av 
fjäderns ursprungliga förlängning. För närvarande finns olika modeller i marknaden och dessa 
skiljer sig åt avseende hammarens vikt och styvheten i fjädern. Så instrument med olika 
slagenergi kan användas för olika material. Tack vare sin enkelhet och låga kostnad är 
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Schmidts studshammare utan tvekan den mest använda icke förstörande 
provningsutrustningen för betong. En rapport från ACI Committee 228 (ACI 228.1R, 1995) 
skisserar på några faktorer som kan resultera i studsvärden som inte är representativa för 
betong i stort. 
 
Fukttillståndet på ytan av betongen påverkar studsvärdet. En torr yta ger ett högre värde. 
Karbonatiserad betong ger högre studsvärde än motsvarande betong som är okarbonatiserad. 
Ytstrukturen på betongen påverkar också studsvärdet, hårda glättade ytor ger högre värden 
medan ytor med rå textur ger lägre. Studsvärdet påverkas även av instrumentets orientering i 
förhållande till provytan (korrigeringsfaktorer finns). Då studsvärdet är beroende av nära-
ytan-förhållanden kan felaktiga resultat erhållas då kolven placeras direkt ovanpå en 
ballaststen eller en luftpor. För att undvika dessa möjligheter kräver ASTM C 805 att 10 
studsvärden skall mätas för varje provning. 

 
 
Metoden är inte avsedd att ersätta hållfashetsprovning av betong. Betongens hållfasthet kan 
emellertid skattas grovt med hjälp av metoden under förutsättning att värdena har kalibrerats 
mot betong med samma sammansättning som det objekt, vars hållfasthet skall skattas.  
 
Så kallad bomknackning är en vanligt förekommande metod vad gäller lokalisering av 
håligheter och defekter. Effektiviteten av dessa mätningar beror av inspektörens erfarenhet 
och hörsel. Dessa metoder kan sägas vara de första stötsvågsmätningarna som utfördes. Idag 
finn betydligt mer avancerad utrustning för denna princip. 
 
2.3 Stötvågsmätningar. 
 
I de följande avsnitten beskrivs mätmetoder baserade på utbredning av mekaniska vågor. De 
metodnamn som använts är sådana som finns etablerade i litteraturen för i huvudsak 
betongkonstruktioner. 
 
2.3.1 Ultrasonic Puls Velocity, UPV. 
Metoden grundar sig på utbredning av ultraljudsvågor i en direkt transmissionsmätning. En 
sändande sökare appliceras på ena sidan av en betongkonstruktion och en mottagare på den 
andra. En longitudinalvåg får utbreda sig genom materialet och tiden det tar för pulsen att 
passera materialet mäts. Med kunskap om gångsträckan kan en utbredningshastighet i 
materialet bestämmas. Den uppmätta hastigheten ger en genomsnittlig bild av konditionen hos 
materialet mellan sökarna, se figur 2. Stora hastighetsavvikelser lokalt i materialet kan på 
detta sätt få som enda mätbara effekt en ringa avvikelse i medelhastighet över sträckan. 
Uppmätt ljudhastighet kan användas för att uppskatta relativ hållfasthet, variationer i 
materialsammansättningen och skadegrad, Wiberg 1995. 
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Ljudhastigheten kan användas för att bedöma betongens kondition och likformighet relativt 
inom konstruktionen. Metoden begränsas av att en medelförändring mäts och att det 
därigenom inte blir så stor utslag i ljudhastighetsbestämningen av defekter med begränsad 
utbredning längs mätsträckan. Denna begränsning medför också att god kontroll av faktisk 
mätsträcka blir nödvändig för att minska mätfelen. 
 
 

 
 
Figur 2. Schematisk represenation av vågutbredning i ett heterogent material och av 
mottagande signal. 1) representerar den direkta ytgående vågen, 2) bottenekot och 3) vågor 
som sprids genom materialstrukturen. 
 
 
2.3.2 Ultrasonic Pulse Echo (UPE). 
Denna mätning baseras på reflekterande aukustiska vågor. En stötvåg introduceras i materialet 
från en tillgänglig yta hos objektet och reflekterad energi tas emot i samma yta. Mottagningen 
av reflekterade vågor kan göras med sändande sökare eller med en separat mottagande sökare. 
På så vis kan mätningen göras antingen i ett en eller tvåsökarsystem. I den uppmätta 
responssignalen från ytan identifieras ekon och deras ankomsttid registreras. Med kunskap om 
utbredningshastigheten kan reflektorns djupläge beräknas. 
 
Metoden kan användas för att detektera små och stora defekter, men i konstruktioenr i 
begränsad tjocklek, upp till någon enstaka meter. En annan begränsning för metodens 
användsning är att det i många typer av mätapplikationer krävs en direkt kontakt med ytan. 
För denna typ av mätning finns idag ingen kommersiell utrustning för betong. 
 
2.3.3 Impact.Echo (IE). 
Impact-Echo grundar sig på reflektion av akustiska vågor med i första hand frekvenser under 
ultraljudsområdet. I denna teknik introduceras en transient stötvåg i betongkroppen med en 
mekanisk impactor på betongen yta. Vågfältet som exciteras med en nära punktformig 
mekanisk impaktor utbreder sig utan fokusering mot sökstället. Det innehåller också flera 
olika vågtyper. Stötvågen progarerar in i betongen med en sfärisk vågfront av skjuv- och 
tryckvågor. Dessutom rör sig en ytvåg längs ytan bort från punkten från stöten. Vågorna 
reflekteras av yttre begränsningsytor och inre defekter och tas emot av en mottagare som 
registrerar ytans rörelse när vågorna kommer. Vid tät placering mellan impactor och 
mottagare fås en vågform som domineras av förskjutningar förosakade av tryckvågornas 
ankomst. Den uppmätta responssignalen utvärderas inte i tidsplanet utan frekvensomvandlas, 
Wiberg 1995, Bernstone 1999. 
 
Impact-Echo metoden kan användas för att detektera defekter i betongkonstruktioner. 
Beroende på frekvensinnehållet i exciteringen kan konstruktioner med tjocklekar upp till flera 
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meter kontrolleras. En begränsning för metodens användning är att det krävs en direkt kontakt 
med ytan. En ytterligare begränsning är att tolkningen av mätningar på konstruktioner med 
komplicerad struktur kan kräva kontrollbesiktningar för att underlätta tolkningen.  
 
IE är en av få metoder som har använts för att undersöka defekter i efterspända 
konstruktioner. Resultaten var tillfredsställande, men det krävs mer utveckling för att anpassa 
metoden för detta ändamål, Martin et.al 1997. För Impact-Echo finns det kommersiellt 
tillgänglig utrustning anpassad för betong (utvecklingarbete pågår). 
 
2.3.4 Acoustic Emission (AE). 
Akustisk emissionsmätning grundar sig på registrering av de ljudpulser som ett material ger 
ifrån sig under påkänning. Vid mätning appliceras en mottagande sökare på betongen yta och 
de ljudpulser som når ytan registreras. Förutsättningen för mätningen är att materialet är utsatt 
för någon form av belastning som förorsakar t.ex mikrospricktillväxt. Analysen bygger på att 
de ankommande ljudpulsernas styrka, karaktär och täthet utvärderas. Det har påvisats att 
material i olika stadier av nedbrytning ger olika ljud ifrån sig vid ökad belastning. Det finns 
med hjälp av de akustiska emissionerna också möjligheter att lägesbestämma de områden i 
konstruktionen som ger ifrån sig ljuden. 
 
Metoden är begränsad i sin användning till konstruktioner som i sitt driftstillstånd utsätts för 
sådana belastningar att akustiska emissioner avges eller så att de avger sådana vid 
mättillfället. Potentialen för metoden ligger i övervakning av konstruktionsdelar av begränsad 
storlek vilka utsätts för stor lokal belastning, Wiberg 1995. 
 
2.3.5 Ultraljudstomografi. 
En mätning av ultraljudshastigheten och eventuellt också av ljudvågens dämpning kan 
användas för att ge en mer global information om en hel konstruktion genom att man till en 
omfattande mätning av hastigheter för olika ljudvägar kopplar en strukturmodell som iterativt 
anpassas mot mätningarna. Strukturmodellen och anpassningen av modellens parametrar mot 
mätdata benämns tomografi och utförs tvådimensionellt. Resultatet som genereras är en 
hastighetsfördelning för materialet i konstruktionen. 
 
Metoden har en potential när det gäller att globalt utvärdera en konstruktions kondition geonm 
att mätdata från flera mätningar kombineras så att man istället för endimensionella profillinjer 
kan erhålla en två dimensionell bild. Känsligheten för skador blir bättre än vid ren UPV 
mätning genom att uppskattningen inte gäller en medelhastighet över en lång sträcka. En 
begränsning är dock ljudhastoghetens ringa känslighet för diffus skadeutbredning. Utrustning 
och programvara för ultraljudstomografi på betong finns att tillgå med inte som en 
kommersiellt marknadsförd utrustning. 
 
2.4 Inträngningsprov. 
 
Inträngningsprov genomförs på så sätt att en pistol används för att skjuta in en stålstång i 
betongen med viss kraft och därefter mäta inträngningen av stången. I princip kan sägas att 
när betongens hållfasthet ökar så minskar inträngningsdjupet. Med hjälp av 
korrelationsfaktorer kan den inträngningslängden översättas och hållfastheten kan uppskattas. 
Inträngningsprovning är baserad på den kinetiska energin som absorberas på grund av friktion 
mellan stål stången och betongen. Kvaliteten på ballasten i betongen påverkar resultatet, ju 
starkare ballast desto mindre inträngningsdjup vid lika hållfasthet på betongen. Denna 
provningsmetod är inte lika beroende av ythållfastheten som studsmätaren. Det är mycket 
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viktigt att utrustningen appliceras vinkelrätt mot betongytan samt att mätning sker vid sidan 
om armeringen. Figur 4 visar en bild på inträngningsprovning av betong. Metoden är svår att 
använda på frusen betong, BST 1991. 
 

 
 
Figur 4. Sprickzon i betong vid inträngningsprov. 
 
2.5 Utdragsprov. 
 
Utdragsprovning är en av de mest tillförlitliga metoderna för att mäta hållfastheten i befintliga 
betongkonstruktioner. Metoden är standardiserad enligt SS 13 72 38. Den baseras på att en 
stålplatta gjuts in på ett visst djup från betongytan. Djupet bestäms av längden på ett till 
plattan fastskruvat skaft, vars andra ände är belägen i betongytan. Plattan dras med viss 
förutbestämd kraft, utdragskraft, vars mothåll mot betongytan har en till stålplattans diameter 
anpassad störe diameter, se figur 5. Metoden kan användas för skattning av tryckhållfastheten 
i färdiga objekt under förutsättning att värdena enligt metoden har kalibrerats mot betong med 
känd tryckhållfasthet och med samma sammansättning som den betong, vars tryckhållfasthet 
skall skattas. 
 

 
 
Figur 5. Dragstång och mothåll. 
 
2.6 Brottprov. 
 
Denna test mäter den erfoderliga kraften för att belastas till brott av en utborrad cylinder i en 
betongkonstruktion. Figur 6 visar hur brottestet går till. Vid långsam överföringen av den 
erfoderliga kraften mäts den statiska hållfasthetsegenskapen i betongen. Betongcylindern 
fungerar som ett stöd samtidigt som betongen i cylinderns underkant utsätts för böj- och drag 
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spänningar. Jämförande provning mellan brottprovning och tryckhållfasthet har visat sig vara 
olinjär vilket överensstämmer med det vanliga sättet att relatera brotthållfasthet till 
kvadratroten ur tryckhållfastheten. Det har också visat sig att korrelationen mellan 
brytprovning och brotthållfastheten är mer osäker än jämförelsen mellan brytprovning och 
tryckhållfasthet. Brottsnittet kommer att inträffa i botten på den utborrade cylindern med 
diametern 55mm. Snittet kommer att propagera i cementpastan samt runt ballastkornen. 
Fördelningen av ballastkornen i brottet kommer att ha stor påverkan på lasten för brottet. De 
interna variationerna kommer att bli mycket stora på grund av den lilla betongcylindern, se 
figur 6.  Johansen (1979) visade att variationskoefficienten för brottprov var 9%, detta har 
också bekräftats av andra författare. 
 

 
Figur 6.  
 
2.7 Mognadstest. 
 
Mognadstestet används för att bedöma hållfashetsutvecklingen i betong under härdningen 
genom att mäta temperaturutvecklingen. Freiesleben et.al (1977) beräknade ett mognads-
index för betong baserad på tidigare uppmätta temperaturer i betongen. Denna beräkning var 
baserad på Arrhenius ekvation vilken används för att beskriva hur effekten av temperaturen 
påverkar den kemiska reaktionshastigheten. Ekvationen för beräkningen beskrivs i nedan 
formel. 
 

där: 
te = åldern vid referens temperaturen 
E = aktiveringsenergin, J/mol 
R = allmänna gaskonstanten, 8.314 J/mol K 
T = medeltemperaturen i betongen under intervallet delta t, K 
Tr= referenstemperaturen, K 
 
I europa används referenstemperaturen 20°C medan det i USA används 23°C. För att göra en 
bedömning utifrån temperaturförloppet, Edward och Nawy 1997. 
 
2.8 Infraröd termografi. 
 
Termografering (värmefotografering) används i byggnadssammanhang främst för att 
kontrollera konstruktioners täthet- och isoleringsegenskaper, lokala fuktigheter och flöden, 
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Naik 1997. Detta sker genom att med värmekamera ”mäta” den värmestrålning 
(infrarödstrålning) som avges eller reflekteras från aktuella konstruktionsytor. På en till 
värmekameran ansluten oscilloskopskärm framträder härvid en sk värmebild där ytans 
temperaturfördelning framträder visuellt med gråtoner från svart till vitt. Mörkare gråtoner 
svarar vid normal kamerainställning för lägre yttemperaturer än ljusa gråtoner, Tjernberg & 
Ödmansson (1980).  
 
För att bedöma resultatet från utförd termografering erfordras förutom termogram, data om 
konstruktionens uppbyggnad och vid mättillfället rådande mätbetingelser t.ex temperatur- och 
tryckskillnader, sol- och vindförhållanden. Ett utmärkt komplement erhålls om s k 
jämförelsetermogram finns tillgängliga för konstruktionstyper liknande den undersökta. I 
figur 7 ses principen för hur en skada identifieras beroende av värmeutstrålningen. 
 

 
Figur 7. Effekt av skada på värmeutstrålningen i en betongprovkropp. 
 
Metoden kan t.ex användas för att indikera läckvägar i en konstruktion med enkelsidigt 
vattentryck med avvikande temperaturer mellan upp och nedströmssida. En ytterligare 
möjlighet är för att hitta hålrum och delamineringar som tjänar som isolatorer för avsval-
ningen av en soluppvärmd konstruktion (metoden har använts för att hitta hålrum och 
delamineringar i brodäck av betong). En betydande begränsning för den passiva metoden är 
beroendet av naturliga temperatugradienter som inte kan styras. Denna nackdel har medfört 
att konsulter i stället använder radar för att hitta hålrum och delamineringar på brobanor 
(radarmätningar är speciellt enkelt att utföra på brobanor, men samma enkelhet i mätförfa-
rande existerar inte för dammväggar). Metoden begränsas dessutom av den inte helt triviala 
kopplingen mellan yttemperatur och konduktivitet i en grov konstruktion, Bernstone 1999. 

 
2.9 Potentialmätning 
 
Potentialkartering har på senare år används som en icke förstörande mätmetod för bedömning 
av korrosionstillstånd på ingjuten armering i betong där ännu inga synliga tecken finns i form 
av rostfläckar eller sprickor. Vid potentialkartering mäts en stålarmerings korrosionspotential 
i ett flertal punkter. Till detta behövs endast en referenselektrod, en anslutning till ett 
armeringsstål och en voltmeter. Det är viktigt att voltmetern har en hög ingångsimpedans, ca 
10 megaohm. 
 
När ett armeringsstål korroderar i betong antar den en viss potential i förhållande till det 
omgivande mediet. Denna potential kallas korrosionspotential. Korrosionspotentialen varierar 
från fall till fall och varierar med ett flertal faktorer som det omgivande mediets fysikaliska 
och kemiska egenskaper. Korrosionspotentialen kan ses som en elektrisk likspänning som 
utgör potentialskillnaden mellan armeringen och betongen. Den uttryck i millivolt (mV). 
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Vid fältmätningar friläggs armeringen i en punkt och ansluts till voltmeterns ena ingång 
referenselektroden ansluts till den andra ingången. Referenselektroden hålls mot betongytan 
se figur 8. Ett fuktigt membran läggs mellan referenselektrod och betongyta för att erhålla bra 
elektrolyt mellan dessa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8.Mätning av korrosionspotential hos armering i betong. 
 
Tolkningen av potentialvärden baserar sig på att de aktiva ytorna, där korrosion pågår, har en 
mycket negativ korrosionspotential medan de passiva ytorna, vilka inte är utsatta för angrepp, 
har en mycket positiv potential. I kloridkontaminerad, icke karbonatiserad betong 
förekommer de aktiva ytorna på ca –590 till –790 mV (Cu/CuSO4) och de passiva ytornas på 
ca +160 mV. I karbonatiserad men icke kloridkontaminerad betong förekommer de aktiva 
ytornas potential på mellan –290 till –590 (Cu/CuSO4). På grund av att korrosionspotentialen 
uppmätts på betongytan mäts en ”blandningspotential” mellan aktiv och passiv yta. Dvs för 
kloridkontaminerad betong bedöms aktiva ytor förekomma vid potentialer mellan –470 till – 
-670 mV. Vid karbonatiserad betong brukar tolkningen av mätvärdena ske enligt den 
amerikanska standarden ASTM G876, se tabell 1. 
 
Tabell 1. Sannolikheten för pågående korrosion baserad på potentialmätning med kopparsulfat 
elektrod (Cu/CuSO4) i karbonatiserad betong. 
Potential, mV Korrosionsrisk 
-200 och mer positiv 10% 
-200 till -350 osäker 
-350 och mer negativ 90% 
 
Erfarenheter har visat att dessa värden är något för hårda. Ofta är potentialvärden mer 
negativa vid korrosion av armering i betong, Pettersson, 1997. 
 

E 

Betong 
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Referens elektrod 
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Denna typ av mätning ger en indikation på om korrosion kan vara möjlig eller ej. I 
kombination med denna mätning bör en resistivitetsmätning utföras. Detta underlättar 
tolkningen av potentialvärdena. 
 
2.10 Polarisationsresistans  
 
Tekniken polarisationsresistans är en elektrokemisk likströmsmetod med vilken man mäter 
ögonblicksvärdet på korrosionsintensiteten. Tekniken innebär förenklat att en viss ström mats 
in respektive ut ur en stålyta så att stålet polariseras ca 30 mV i negativ och positiv riktning, 
se figur 9. Genom att fastställa sambandet mellan strömstyrkan och potentialen kan 
korrosionsintensiteten beräknas ur följande uttryck enligt Stern och Geary: 
 
I korr = B/Rp 
 
Ikorr = Korrosionsintensitete (µA/cm2) 
B      = konstant mellan 13-52 mV ( för metall/betongmediet) 
Rp    = Polarisationsresistans Ω  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9.Potential-strömkurva för stål i betong. 
 
Med linjär polarisationsresistans kan man göra fältmätningar i olika punkter på armeringen i 
betongkonstruktionen. En speciell mätelektrod placeras på betongytan, se figur 8. 
Mätelektroden består av två elektroder där den ena (motelektroden) är en metallring av 
rostfritt stål och den andra en referenselektrod. Motelektrodens uppgift är att sända ut 
respektive ta upp mätströmmen. Stålarmeringen, referenselektroden och motelektroden 
ansluts till en potentiostat med vilken man ställer önskad ”inström”. För att kunna mäta en 
specifik yta av armeringen är mätelektroden utformad som en ”guardring” se figur 8. 
Guardringprincipen gör det möjligt att polarisera en bestämd längd på den ingjutna 
armeringen, Pettersson 1993. Den totala tiden för denna mätning är ca 5 min. En 
rekommendation är att först kartera aktiva och passiva områden med en potentialmätning 
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Ikorr = B/Rp 
 
Ikorr = Korrosionsintensitet (µA/cm2 ) 
B    = Konstant (mV) 
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Figur 8. Polariserad längd av ingjuten armering i betong med guardring-elektrod. 
Kriterier för hur korrosionsintensiteten skall bedömas redovisas i Tabell 2. 
 
Tabell 2. Nivåer på korrosionsintensiteter (Andrade, Rodriguez  1996). 
Korrosion intensitet (µA/cm2) Korrosionsnivå 
< 0,1 obetydlig 
0,1-0,5 låg 
0,5-1,0 moderat 
> 1 hög 
 
Denna oförstörande mätning ger en indikation på om det korroderar samt också med vilket 
hastighet korrosionen pågår. Kommersiell utrustning finns. Erfarenheter av denna är: 
 
* mätningar är svåra att utföra på höga betongkvaliteter 
 
* överensstämmelsen är god jämfört med gravimetriska mätningar. 
 
* utrustningen måste skydda för regn. 
 
2.11 AC-impedans. 
 
Med polarisationsresistans mäts ögonblickshastigheten i korrosionsförloppet medan det med 
AC-impedanstekniken undersöker själva korrosionsförloppet mera i detalj på en metallyta. 
Det finns också möjligheter att få en uppfattning om korrosionshastigheten. 
 
Elektroduppställning liknar den vis polarisations mätningar i betong. Skillnaden ligger främst 
i sättet att strömbelasta stålytan. Instrumenteringen är komplicerad och omfattande och utgörs 
av en potentiostat, växelströmsgenerator, frekvensgenerator och en avancerad datorutrustning 
för bearbetning av analys av impedansen i växelströmskretsen. 
 
För fältmässiga mätningar är metoden långt ifrån färdig. Den används framförallt i 
forskningshänseende. Ingen kommersiell utrustning för fältmätningar finns att tillgå. 
 
Intresset för användning av AC-impedansteknik inom området korrosion på armerade 
betongkonstruktioner har vuxit markant under senare år, men den kommer troligen inte under 
överblickbar framtid att användas vid fältundersökningar, Camitz och Pettersson 1993. 
 
2.12 Radar. 
 
Radarundersökning är analogt med ultraljudstekniken förutom att pulser från radio eller 
mikrovågor används istället för akustiska svängningar, mekaniska vågor. Radartekniken är 
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avancerad med en mängd olika tillämpningar. Radarn är oöverstäffad när det gäller att ”se” 
och mäta långa avstånd under besvärliga förhållanden.  
 
Pulsradar är den mest använda radartypen. Den utsänder en kort radarpuls (0,2-5µs) för att 
därefter vara beredd att motta ekon från radarmålen. Denna teknik används frekvent inom 
flygtrafikledning vid övervakande av luftrummet samt bestämning av position av olika 
föremål. Första gången tekniken användes för anläggningskontruktioner var vid analys av 
piplines och tankar nergrävda i jorden. Därefter har tekniken också används för att närmare 
studera kaviteter under beläggningar på landningsbanor samt undersökning av 
täckskiktstjocklekar, inhomogeniteter och armeringsläge i betongkonstruktioner. Vid mätning 
i betongkonstruktioner mäts förhållandevis korta avstånd varför radar med mikrovågs området 
används för detta ändamål. Figur 11 visar en principskiss på hur pulsradartekniken fungerar. 
 

 
Figur 11. Reflektion av pulsradar vid i olika material med olika dielektricitetskonstant. 
 
Antennen ovanför materialets yta sänder iväg en kort puls av mikrovågor. Mikrovågorna 
vandrar genom de olika materialen och vid övergången mellan två olika material reflekteras 
en viss energi tillbaka till antennen i form av ett eko. Antennen mottar ekot och genererar en 
utsignal som visas till höger i figur 11. Genom att mäta tiden från att pulsen appliceras på 
materialytan tills att ekot återkommit, kan avståndet mellan de olika skikten uppmätas om 
dielektricitetskonstanten är känd för de olika materialen. Dielektricitetskonstanter för olika 
material har tabellerats i den amerikansk standarden ASTM D 4748, se Tabell 3. 
 
Tabell 3. Dielektricitetskonstanter för olika material. 
Material Relativ 

dielektricitets 
konstant 

Betong 6 till 11 
Asfalt-cement betong 3 till 5 
Sand 2 till 6 
Sten 6 till 12 
Grus 5 till 9 
Vatten 8 
 
Den relativa dielektricitetskonstanten för material som jord och betong beror mycket av 
fukthalten och jonkoncentrationen i dessa material. I tabell 4 kan ses att 
dielektricitetskonstanten för vatten är mycket högre än de övriga materialen. Radarmätningar 
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är alltså mycket känsliga för fukt vilket förklarar stora variationer på material som lätt kan 
absorbera fukt. Klorider absorberar fukt varför denna metod också visar stora variationer i 
kloridhaltig betong.  
 
Radarmetoden har god förmåga att identifiera relativt stora defekter i betong. Mätningar kan 
göras på konstruktioner med stora flera meters grovlek. Inverkan av armering kan göra att 
penetrationen begränsas och reflexer från defekter maskeras. Mätproceduren kräver stor 
noggrannhet för att ge bra koppling till läget i konstruktionen. Inverkan av armering kan göra 
att penetrationen begränsas och reflexer från defekter maskeras, Bernstone 1999. Metoden 
lämpar sig väl för automatisk avsökning längs en linje, men är inte i första hand anpassad för 
avsökning över ytor. Tolkning av data kräver god kunskap om mätmetoden och 
mätsituationen samt mycket stor kapacitet på datorutrustningen. Utrustningar för 
radarmätningar i betong finns utvecklade, Bernstone 1999. 
 
Radarutrustning har testats på efterspända konstruktioner för detektion av håligheter. 
Resultaten har varit mycket tillfredsställande när foderröret är tillverkat av plast. När 
foderröret är tillverkat av metall kan inte denna metod användas Bungey et.al 1997. 
 
Den stora skillnaden mellan radar och ultraljud är att ultraljudsmätningar är baserade på 
impedansskillnader vilket medför att man lätt kan ske skillnad på en sprucken och icke 
sprucken betong med ultraljudsmätning medan radar identifierar relativt stora defekter i 
betongen.  
 
 
2.13 Täckskiktsmätning.  
 
Denna metod bestämmer armeringens läge i en betongkonstruktion genom mätning av 
armeringens inverkan på ett magnetfält som alstras av en täckskiktsmätare. 
Täckskiktsmätaren, som bland annat innehåller en givare som alstrar ett eller flera magnetfält 
och en visare, som mot en skala indikerar störningar i magnetfältet, när armeringen finns i 
fältet. En armeringsstång lokaliseras genom att givaren i kontakt med betongytan förs 
vinkelrätt   mot magnetfältets riktning. När visarens  utslag är störts vrider man givaren och 
därmed magnetfältets riktning till dess utslaget  är maximalt. Magnetfältet är då parallellt med 
armeringen. Så riktad förs givaren fram och åter vinkelrätt över armeringen till dess utslaget 
än en gång är maximalt. 
 
Förekommer flera parallella  stänger upprepas förfarandet enligt tidigare för varje stång vars 
läge skall bestämmas. Om armeringen är så tät att parallella eller korsande stänger stör 
visningen kalibreras mätare genom att mäta på olika avstånd från en armeringsuppställning 
med samma diameter och centrumavstånd som den ingjutna armeringen har. Noggrannheten 
på en täckskiktsmätare försämras avsevärt om den används utanför det angivna mätområdet.  
 
2.14 Röntgen. 
 
Denna teknik alstrar och använder röntgenstrålar för att avbilda en kropps inre. Vanligen  
avses medicinsk röntgendiagnostik men röntgenundersökningar görs också även i tekniska 
sammanhang. Röntgenstrålning är elektromagnetisk strålning med våglängder ca 0.001-50nm. 
Den kortvågiga, hårda, röntgenstrålningen sammanfaller till viss del med gammastrålningen, 
medan den långvågiga, mjuka, röntgenstrålningen sammanfaller med den ultravioletta. 
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Det finns två stycken metoder baserad på röntgenstrålar som används vid inspektion av 
betongkonstruktioner. Den ena är transmissions metoden och den andra är ”back scatter” 
metoden. Transmissionsmetoden används för att lokalisera armeringen i betongen. För det 
mesta används transmissionsmetoden för att analysera betongens ”inre” densitet vilket kan 
ske både i färsk och i hårdnat tillstånd. I den amerikanska standarden ASTM C 1040 
redovisas hur densitets mätningar utförs med hjälp av röntgenutrustning. 
 
Back-scatter metoden använder sig inte av så hårda strålar som transmissions metoden. Detta 
medför att metoden framförallt används för att analysera betongytor. Metoden kan användas 
för fältmässigt bruk som t.ex analys av densiteten på brobaneplattor. Transmissions metoden 
har större känslighet än back-scatter metoden.  
 
En röntgenbild kan framställas med hjälp av en fotografisk film, fluoroskopi, genom direkt 
bearbetning av signaler som registreras av stråldetektorn. Från en röntgenbild kan man 
urskilja armeringens läge, inhomogeniteter i betongen och injekteringsbruk i efterspända 
konstruktioner. Förutsättningen för en avbildning är att betongen innehåller ämnen, strukturer 
som absorberar röntenstrålar på olika sätt. Vissa absorberar mer och andra absorberar mindre. 
Avbildningen av betongens inre struktur kan ses tvådimensionellt på fotot. De material som 
har hör densitet, t. ex stålarmering, kommer att vara ljusa medan material med låg densitet 
kommer att vara mörka. Luft, håligheter, kommer att vara mörkast. För denna typ av 
undersökningar på betong finns en engelsk standard, BS 1881:Part 205 (Recommendations 
for radiography of concrete). 
 
Fördelen med röntgenmetoder är att man kan se in i betongen. Metoden kräver specialist 
kompetens för att kunna utvärdera resultaten samt också för att metoden använder sig av 
högenergi strålar. Den maximala tjockleken som kan undersökas är 50 cm. Metoden har 
begränsningar när det gäller att lokalisera sprickor som befinner sig ortogonalt med 
strålningen. Sprickorna är också mycket svåra att upptäcka på grund av att de är mycket små i 
förhållande till den undersökta betongen, 50 cm djup Edward och Nawy 1997. En nackdel 
med mätmetoden är att ju tjockare konstruktionen är desto längre blir exponeringstiden vilket 
leder till sämre upplösning av bilden. Mätmetoden är mycket kostsam och har begränsningar 
när en konstruktioner består av flera olika material, t.ex stål, asfalt och betong. 
 
2.15 Resistivitet. 
 
En torr betong fungerar som en elektrisk isolator, men i takt med att vatten fyller betongens 
porer ökar ledningsförmågan och betongen blir elektriskt ledande. Ledningsförmågan beror på 
betongens struktur (komposition, skelett- och porsystem) och uppgår i regel till > 106 
ohm·cm1. Porvattnets resistivitet beror på joninnehållet och varierar i regel mellan några till ca 
100 ohm·cm. 

I regel uppvisar två betongkroppar med olika porositet men med samma sammansättning 
förhållandevis hög resistivitet vid låg porositet. Därmed sagt att en betong med hög porositet 
kommer att ha lägre resistivitet än en betong med låg porositet, Pettersson 1995.  

Ett alternativ till att göra mätningar från en betongkonstruktions yta är att gjuta in permanenta 
elektroder. Fördelen med dessa är att det går snabbt att genomföra mätningar samt att 
övergångsmotståndet håller sig konstant vid upprepade mättillfällen. Ingjutna elektroder finns 
i form av metallstänger vars yta har räfflats i syfte att åstadkomma en god vidhäftning. 
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Det finns olika nivå av tolkningsmöjlighet för resistivitetsdata. Avancerad numerisk inversion 
kan göras i det fall som man har tillgång till stora datamängder. För enskilda mätningar kan 
även enklare beräkningsformler avseende geometri och använd ström användas för att 
beräkna en skenbart resistivitetsvärde för det material som undersöks. 

Genom att fuktinnehållet har en kraftig inverkan på betongens ledningsförmåga så finns det 
en potential till att använda metoden för att karakterisera områden i en betongkonstruktion 
som har fuktansamlingar, t.ex. beroende på att porositet ökat genom någon form av 
nedbrytning. En nackdel i sammanhanget är att det kan vara svårt att avgöra i vilken 
omfattning som armeringsjärn inverkar på mätresultatet, Bernstone 1999.  

Resultat från försök har visat att en betongs resistivitet är intimt förknippad med ingående 
armeringsjärns benägenhet till korrosion. Det existerar, visar det sig, ett linjärt förhållande 
mellan betongens resistivitet och korrosionsströmmar, Elkey och Sellevold, 1995. 
Armeringskorrosionen är större i en betong med låg resistivitet jämför med en betong med 
hög resistivitet (vid samma exponeringsförhållanden i övrigt). 
 
Risken för korrosion kan bedömas utifrån uppmätt resistivitet. se tabell 4, Manual 1997. 
 
Tabell 4. Resistivitet i förhållande till korrosionsrisk. 
Resistivitet (kΩ cm) Korrosionsrisk 

> 100 Ingen tydlig gräns mellan aktiv och passiv yta 
50 – 100 Låg korrosionshastighet 
10 - 50 Hög korrosionshastighet 

< 10 Resistiviteten är inte den kontrollerande 
parametern 

 
2.16 Fuktmätning. 
 
Mätning av relativ fuktighet i betong kan ske genom att borra ett hål, Ø 15mm, i 
betongkonstruktionen i hålet placeras en RH-givare. Mätvärdet avläses när fuktjämvikt 
uppnåtts, ca 4 timmar. Temperaturvariationer kan ge upphov till stora mätfel.  
 
En ickeförstörande fuktmätning kan ske med hjälp av en utrustning där tekniken är baserad på 
förändringar i ett elektriskt fält. Ändringarna i det elektriska fältet beror av fukthalten i den 
undersökta betongen. Mätutrustningen som har produktnamnet ”GANN Hydromette B 100” 
är liten och enkel att hantera. Kommersiell utrustning finns. CBI har jämfört resultat från 
GANN-mätarer med resultat från RH-givare och detta har visat god överensstämmelse. 
 

3. Aluminium 
 
3.1 Allmänt 
 
Under de senaste åren har intresset för konstruktioner av aluminium ökat. Några orsaker till 
detta är bland annat materialets egenskaper som: 
 
* låg densitet 
* hög mekanisk hållfasthet 
* goda smides- och fogegenskaper 
* högt korrosionsmotstånd 
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* låg råmaterial kostnad. 
 
Aluminium är en mjuk och ganska oädel metall. Rent aluminium är formbart i kallt och varmt 
tillstånd. En snabb oxidbildning på aluminiummetallen innebär ett bra korrosionsskydd, därav 
det höga korrosionsmotståndet. Aluminiummaterial i olika konstruktioner består ofta av en 
typ av aluminiumlegering. Aluminium har en förmåga att lätt bilda legeringar som ökar dess 
duktilitet och hållfasthet. Det som däremot försämras vid inblandning av andra metaller är 
korrosionsmorståndet. För att åstadkomma en högre hållfashet i aluminiumet tillsätts ofta 
koppar, zink eller nickel. Detta har också inneburit att metallen måste korrosionsskyddas med 
någon typ av ytskydd 
 
Bedömning av aluminiumets tillstånd med avseende på korrosion och brister i metallen 
analyseras vanligen med följande icke förstörande provningsmetoder. Några av dessa har 
redan behandlats i betong avsnittet. 
 
3.2 Röntgen. 
 
Beskrivning av röntgenanalys finns i avsnitt 2.14, Panian et.al.  
 
3.3 Ultraljud. 
 
Principen för ultraljud är densamma som beskrivits i avsnitten 2.3-2.3.5. 
Både röntgen- och ultraljudsundersökningar används frekvent vid analys av svetsar. 
Röntgenunderssökningar ger en något mer detaljerad analys av svetsens kondition ändock är 
det troligt att ultraljudsundersökningar konkurrerar ut röntegenanalysen på grund av den 
snabbare tekniken samt längre utvecklade i automatiseringen, Panian et.al. 
 
3.4 Potentialkartering 
 
Beskrivning av denna metod kan ses i avsnitt 2.9. Enligt den genomgångna litteraturen har 
utrustningar som denna endast använts för laboratorieändamål, dvs korrosionsegenskaper på 
aluminium i olika vattenlösningar, Agarwala and Ugiansky 1990. 
 
3.5 Polarisations resistans.  
 
Beskrivning av denna metod kan ses i avsnitt 2.10. Denna mätmetod har endast används på 
laboratoriet för aluminium även här har tester endast skett i vattenlösningar, Agarwala and 
Ugiansky 1990. 
 
3.6 AC- impedans  
 
Beskrivning av denna metod kan ses i avsnitt 2.11. Denna metod har visat goda resultat vad 
gäller analys av punktkorrosion på aluminium. Undersökningar har endast utförts i 
laboratoriet vid olika miljöer. Utrustningen är dyr och det krävs expertis för att tolka 
resultaten. Ingen kommersiell fältutrustning finns. 
 
3.7 Växelströms mätning 
 
En växelströmsledare bildar impedans områden, cirkulära fält, som kan beskriver utseendet av 
materialet. Om en spricka förekommer inom detta område kommer ändringar att ske i de 
cirkulära fälten.  
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Metoden har begränsad applikation på grund av svårigheter att mäta på varierande geometrier 
och behandlade ytor. Komplexa geometrier påverkar impedansen i mätningen och resultaten 
blir svårtolkade. För att metoden skall kunna användas krävs ledande material i 
konstruktionen. Skador kan analyseras både på ytor och en bit in i konstruktionen. Storleken 
på skadorna kan också fastställas genom analys av responsen från den analyserade ytan.  
 
3.8 Penetrations test 
 
Undersökningar med hjälp av infärgning är en enkel test som används för att analysera 
sprickor, porer och veck på ytor. För att ett gott resultat skall uppnås med denna testmetod 
måste ytan vara noggrant rengjord från smuts och damm. Pigment som brukar användas för 
detta ändamål är fluorocerande eller färg. Pigmenten är ofta mycket lätta att ta bort med 
vatten, Hellgren 1995 och Bökmark et.al 1995. 
 
3.9 Okulär test. 
 
Okulär inspektion är en av de vanligaste och mest informationsgivande metoderna för 
tillståndet hos aluminiumbroar. Effektiviteten av en sådan inspektion beror inspektörens 
erfarenheter och kunskaper. Vanliga instrument vid en okulär besiktning är: 
 
* Kamera 
* Fickampa 
* Sprickmikroskop 
 

4. Trä 
 
4.1 Allmänt. 
 
Trä är ett unikt naturmaterial som konkurrerar starkt med andra byggnadsmaterial som t.ex 
stål och betong. Till skillnad från de oorganiska byggnadsmaterialen stål , aluminium och 
betong bryts trä huvudsakligen ned genom biologiska processer. Trä är därför känsligt för 
andra miljöpåverkningar än de oorganiska materialen. Klorider som är skadliga för stål och 
betong är oskadliga för trä. Under vatten är trä mycket beständigare än stål eftersom de 
biologiska processerna kräver tillgång till syre i mycket högre utsträckning än 
korrosionsprocesserna för stål. I fuktigt tillstånd i luften är å andra sidan trä i många fall 
obeständigt och kan förstöras på några år. Träkvaliteten påverkar beständigheten. –
snabbvuxet ger löst trä och tvärtom.  
 
 
4.2 Akustisk emission. 
 
Principen för akustisk emission har beskrivits i avsnitt 2.3.4. Inom träindustrin används denna 
teknik framförallt för att klassificera träfibrer. Tekniken används också för att mäta 
uttorkningsförloppet och förekomst av radiella sprickor i trämaterial. 
 
4.3 Ultraljudsmätningar 
 
Ultraljudsmätning har beskrivits i avsnitten 2.3-2.3.5. Ultraljudsmätningar används bland 
annat för att kontrollera fingerfogar i träkonstruktioner. Metoden har inneburit att många 
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dåliga fingerfogar upptäckts vilket lett till att kvaliteten av dessa fogarna ökat. Metoden 
används också för mätning av densiteten i trämaterialet. Resultaten från denna metod anses 
svårtolkade samt att mätmetoden är mycket dyr att använda. 
 
4.4 Densitetsmätning med hjälp av mikroborrning. 
 
Egenskaperna för trä beror till störst del på trämaterialets densitet. Därför har utvecklingen på 
fältmetoder för densitetsbestämningar varit av stort intresse för forskning och praktiskt arbete 
under många år. 1985 uppfann två tyskar en metod för densitetsmätning som gick ut på att 
mäta motståndet i en borr vid genomborrning i trämaterialet. Det allmänna namnet på denna 
typ av mätutrustning är ”Resistograph”. Denna utrustning är fältmässig och mäter 
densitetsprofilen i trämaterialet, ju högre densitet desto större hållfasthet och även 
beständighet. Utrustningen kan också användas på icke trämaterial. Figur 12 visar en 
schematisk bild på mätutrustningen samt dess applicerbarhet. 
 

 
 
Utrustningen kan också användas för att lokalisera defekter i trämaterialet, t.ex fingerfogarnas 
kvalitet kan lätt analyseras med hjälp av denna utrustning. Figurerna 13 och 14 visar diagram 
på hur en intakt respektive nedbruten, av svampar, fingerfog kan illustreras i ett mätdiagram. 
 

 
 
Figur 13. Intakt fingerfog   Figur.14. Nedbruten fingerfog. 
 
4.5 Termografiskmätning. 
 
Denna mätmetod har också beskrivits i det tidigare avsnittet 2.8. Mätmetoden har används på 
trä men behöver utvecklas och förbättras för att kunna användas i fält. En del mätresultat har 
med hjälp av matematiska modeller översatts till elasticitets modul och brott modul för 
trämaterialet.e 
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4.6 Vibrationsmätningar. 
 

Med hjälp av vibrationsmätningar, tvärgående och vridande, kan e-modul, styvhetsmodul och 
brott modul registreras hos trämaterial. Den moderna utrustningen förser det undersökta 
trämaterialet med vibrationer via en mikrofon och ett oscilliskop. Korrelationen mellan 
uppmätta värden för vibrationsteknik och regressions ekvationen var 0.990, 0.834 och 0.959 
för e-modulen, styvhetsmodulen och brott modulen. Dessa mätningar görs idag framförallt i 
laboratoriet men efterfrågan på fältmässig utrustning är stor. Figur 15 visar principen för hur 
en vibrationsutrustning ser ut Ouis 1996, Ross 1994. 

 
Figur 15 Vibrationsutrustning för mätning i trämaterial. 
 

4.7 Röntgenanalys. 
 

Densitetsmätning av trämaterial kan utföras med hjälp av röntgenanalys. Principen för 
röntgenutrustningen har beskrivits i avsnitt 2.14. För detta ändamål finns portabla utrustningar 
som mäter reflektionen av gammastrålar på olika avstånd i träkonstruktionen, Madsen 1993. 
Utrustningen används vid tillståndsbedömning av t.ex gamla trähus som drabbats av röta. 
Tekniken är ganska ny och man behöver endast utföra mätningen från en sida av 
konstruktionen. En vidareutveckling av denna metod ger möjligheter att mäta hållfastheter i 
träbalkar som förekommer under ett golv. Figur 16 visar principen för röntenutrustningen. 

 
Figur 16. Portabel röntenutrustning. 
 

4.8 Lastbärande mätning.  
 

Analys av bärighet på broar med flera spann kan utföras genom att belasta något av spannen 
med en bestämd last. Lasten brukar vara en lastbil med en bruttovikt på 20 ton. Lastbilen 
placeras i mitten och i sidan på spannet. Laboratorieundersökningar har visat att det finns ett 
förhållande mellan styvhet (elasticitets modul) och böjdraghållfastheten (brott modul). På 
grund av detta förhållande, och det nästan linjära last-nedböjnings beteendet, observerat i 
många nya och gamla träbroar, kan man betrakta nedböjningen i träbroar som ett mått på 
styvheten och även hållfastheten på bron, Subramaniam 1994. Denna typ av mätning har en 
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noggrannhet på ± 0,5mm och den används också för betong, stål och aluminium 
konstruktioner. Digitala mätinstrument kan ha en noggrannhet på ±0,2mm. 
 

5. Stålkonstruktioner. 
 
5.1Allmänt 
 
En stålbro har initiellt en högre kostnad jämfört med en betongbro. Detta är en orsak till att 
det idag bygg färre antal stålbroar än betongbroar. Det finns ändock ett antal stålbroar som 
måste underhållas och repareras. Typiska fältmetoder för tillståndsbedömningar i stålbroar 
beskrivs i kommande avsnitt. I tabell 4 har en sammanställning gjorts när det gäller de 
redovisade fältmetodernas för- och nackdelar. 
 
Tabell 4. Kapacitet hos ickeförstörande fältmetoder för tillståndsbedömning hos 
stålkonstruktioner. 
Fält-metoder Yt-

sprick
or 

Djup- 
sprickor 

Inre 
sprickor 

Utmattnings 
sprickor 

Inre 
skador 

Porositet 
och skador i 
svetsar 

Tjockl
ek 

Spännings 
korrosion 

Blåsbild
ning 

Punkt 
korrosio
n 

Röntgen E G G D B B G G D B 
Magnetisk 
(våt) 

B B E B E E E B E E 

(torr) G B E B E E E G E D 
Växel-ström G B E E E D D E E E 
Färg 
inträngn 

G B E B E E E B E G 

Ultraljud D B B B B G B G G D 

 
B=Bra; G=godkänd; D=Dålig; E=Ej användbar. 
b= sprickan parallell med balken. 
 
Tabellen kan användas som guide för val av fältmetod vid önskad undersökning. 
 
5.2 Röntgen 
 
Principen för röntgenanalys har beskrivits i tidigare avsnitt 2.14. Metoden har många fördelar 
vad gäller analys av sprickor , omvandling av stålet till slagg samt porositet i svetsar. 
Nackdelar med metoden är bland annat hanteringen av utrustningen samt att det är svårt att 
lokalisera djupet på en defekt. I vissa fall är det också svårt att applicera utrustningen på 
konstruktionen på grund av dess utformning. 
 
5.3 Magnet partikel undersökning 
 
Denna fältmetod är begränsad till analys av ytor och skador nära ytor. Metoden innebär att ett 
metallpulver sprayas på den yta som skall undersökas. För fältundersökningar brukar 
metallpulvret bestå av koppar. Vid defekter som t.ex sprickor kommer metallpulvret att 
koncentreras och ett starkt magnetfält uppstår i detta område. Fördelarna med denna metod är 
framförallt dess enkla hantering och att utrustningen är portabel. Ur teknisk synpunkt är 
fördelen att lokalisera små mycket närliggande sprickor. 
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5.4 Växelström analys. 
 
Denna metod liknar magnet partikel undersökningen men skador och håligheter verifieras 
med hjälp av störningar i ett elektriskt fält. En växelströmsledare bildar impedans områden, 
cirkulära fält, som kan beskriver utseendet av materialet. Om en spricka förekommer inom 
detta område kommer ändringar att ske i de cirkulära fälten, se figur 17. 
 

 
 
Metoden har begränsad applikation på grund av svårigheter att mäta på varierande geometrier 
och behandlade ytor. Komplexa geometrier påverkar impedansen i mätningen och resultaten 
blir svårtolkade. För att metoden skall kunna användas krävs ledande material i 
konstruktionen. Skador kan analyseras både på ytor och en bit in i konstruktionen. Storleken 
på skadorna kan också fastställas genom analys av responsen från den analyserade ytan.  
 
5.5 Färgimpregnering. 
 
Färgimpregneringsmetoden är troligen den vanligast förekommande fältmetoden vad gäller 
ytskador. Metoden är billig och enkel att hantera. En begränsning med metoden är att djupet 
på en skada är svår att mäta.  
 
Metoden går till på följande sätt. Den undersökta ytan rengörs mekaniskt eller med 
lösningsmedel, därefter sprayas en vätska som tränger in i sprickor och defekter genom 
absorption. Viskositeten på vätskan bestämmer inträngningsdjupet i det undersökta materialet. 
Överflödig vätska torkas bort varefter ett fint färgpulver (vanligen vit kalk) appliceras på ytan 
och reagerar med den tidigare påförda vätskan. Fluorocerande ämnen kan också användas för 
identifiering av skador dessa syns bäst med ultraviolett ljus.  
 
Metoden är enkel och billig men kan endast användas för analys av ytdefekter. 
 
5.6 Ultraljud. 
 
Principen för ultraljudsmätningar har beskrivits i avsnitt 2.3-2.3.5. De stora fördelarna med 
denna utrustning är dess känslighet, enkel hantering och möjligheter att lokalisera skador i 
djupled i materialet. Små defekter ner till metallpartikelnivå kan analyseras med god 
känslighet. Mätmetoden passar mindre bra för ytanalyser. 
 
Akustisk emmission har visat goda resultat vid mätning och analys av utmattningssprickor. 
Med hjälp av denna mätmetod bedöms om sprickorna är aktiva eller passiva. 
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5.7 Elektrokemiska metoder 
 
Elektrokemiska metoder som potentialkartering-, polarisationsresistans och AC-impedans har 
använts på stålmaterial framförallt i laboratoriet. Användbarheten för dessa mätmetoder på 
stålbroar borde vara stor. Idagsläget finns fältutrustning som är anpassad för armerade 
betongkonstruktioner. Dessa utrustningar kan inte direkt användas på stålkonstruktioner på 
grund av att resistansområdet i utrustningen är baserad på värden uppmätta i betong. 

6. Slutsats. 
 
Mycket av de mätutrustningar som funnits i litteraturen är ännu inte anpassade för fältmässiga 
behov. Denna litteraturundersökning visade att av de material  som här undersökts är armerad 
betong det material som testats mest med avseende på olika mättekniker i fält. Aluminium och 
stål material har framförallt undersökt i laboratoriemiljö. För träkonstruktioner finns idag en 
del användbara tekniker för fältmätningar. De stötvågsbaserade mätutrusningarna ger ofta 
svårtolkade resultat som kräver starka datorer och expertis för utvärdering. De elektrokemiska 
mätmetoderna kräver också expertis för utvärdering av resultaten.  
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