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AFFÄRSOMRÅDE Betonggolv och konstruktioner

Vakuumbehandling
Vakuumbehandling av betong är ett sätt att ta bort vatten ur färsk betong sedan denna på
vanligt sätt placerats och vibrerat i gjutformen. Genom förfarandet uppnår man arbetstekniska
fördelar.
1.
2.

En horisontell betongytan kan beträdas och bearbetas betydligt tidigare.
En höjning av betongkvaliten hos den hårdnade betongen i flera avseenden.

Graden på förbättring är beroende av hur mycket vatten som tas bort. Metoden har fått största användning vid utförande av horisontella konstruktioner där ytans kvalitet är av stor betydelse, såsom betonggolv, parkeringshus, brobanor och beläggningar.

Fördelar
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• Hållfasthetshöjning

Tryckhållfastheten ökar ungefär proportion till ändringen av vattencementtalet på grund
av vattenavgången. Se figur ovan.
• Snabbare hållfastutveckling
- Hållfastheten växer mycket snabbt under första dygnet. Erfarenheter visar att den vakuumbehandlade betongen vid ett dygns ålder kan ha 50-100% högre hållfasthet än
den icke behandlade betongen. Detta medför att glättningen i regel kan utföras direkt
efter en vakuumbehandling.
• Högt nötningsmotstånd, bra ytstyrka.
- Med vakuumbehandling av normal betong (K30-35) med god sugbarhet, kombinerad
med maskinglättning, uppfyller kraven på nötningsmotstånd enligt Hus AMA för kvalitetklass B, ibland även för kvalitetklass A eller bättre.
• Mindre sprickbildning
- Vakuumbehandling minskar betongens krympning ungefär i proportion till vattenhalts
ändringen enligt det normala sambandet mellan vattenhalt och krympning. Sprickor
på grund av tidig uttorkning, s.k. plastisk krympning, uppträder inte efter vakuumbehandling.
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• Snabbar uttorkning av betong
- Eftersom man får en högre hållfasthet i betongen vid vakuumbehandlingen får man en
snabbar uttorkning av betongen för lägga olika typer av beläggningar
• Ökad frostbeständighet och permeabilitet.
- Vakuumbehandlad förbättrar frostbeständigheten hos betongen både utan och med
lufttillsats. Förbättringen är stor närmast ytan och avtagande inåt. Vakuumbehandling
minskar också risken för tidig frysning.
- Med betongytans låga vattencementtal, i kombination med en maskinglättnings komprimeringseffekt, ger ytskiktet en mycket låg permeabilitet, vilket ger fördelar med avseende på skydd mot armeringskorrosion och med avseende på kemisk beständighet,
speciellt i de fall angreppen är av typ absorberande/sprängande, t ex sulfatangrepp.
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