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Abstract

Measuring Shotcrete Thickness Using RFID

Rutger Brattström

This project has studied if RFID technology can be used to measure 
the thickness of shotcrete applied to walls, such as in tunnel 
construction. An RFID tag can be placed on the wall before the 
shotcrete is applied. When the RFID reader contacts the tag through 
the shotcrete the loss in signal strength can be measured. The goal 
was to analyse how the loss in signal strength through the medium 
related to the thickness of the shotcrete.

Several tests with RFID tags cast into shotcrete has been performed. 
The results show that shotcrete is far too inhomogeneous for the 
measurements to convey meaningful information about the thickness. 
RFID is not recommended to be used for measuring shotcrete thickness.
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Populärvetenskaplig sammanfattning
När en tunnel konstrueras, såsom en väg- eller vattentunnel används sprutbetong för
att stabilisera berget. Detta är smidigt då sprutbetong går mycket fort att applicera
på bergväggen. Problemet är dock att det är svårt att veta, under själva sprutpro-
cessen, hur mycket man har applicerat. Det finns krav för hur mycket som måste
appliceras för att tunneln ska uppnå önskad stabilitet, ofta ett lager på omkring 10
cm. Då mätningen kan ske först några dagar efter att betongen applicerats resulterar
det i att man nästan alltid sprutar för mycket för att vara på den säkra sidan.

Detta projekts syfte var att pröva om RFID-teknik skulle kunna användas till att
bygga en mätutrustning som kan ge information om betongens tjocklek snabbare.

RFID-teknik består av två delar, en tagg och en läsare som kan kontakta varandra
med hjälp av radiovågor. Tanken var att taggar skulle placeras på bergväggen innan
sprutandet och att när läsaren sedan försöker kontakta en tagg genom betongen
ska förlusten i signalstyrka genom materialet stå i relation till betongens tjocklek.
Taggen är en otroligt enkel elektronisk konstruktion som därmed blir mycket billig,
alltså skulle kostnaden för sådan engångsanvändning vara mycket låg.

Flera praktiska tester har utförts för att hitta relationen mellan signalstyrka och
betongens tjocklek. Korrelationen är dock mycket svag. Betong är ett inhomogent
material som består av cement, vatten, grus och sand och ibland diverse tillsatser.
Dessutom bildas luftfickor naturligt i betongen. Detta leder till att olika vägar genom
betongen påverkar radiosignalerna olika mycket trots att tjockleken är densamma.
Mätningarna säger helt enkelt för lite om tjockleken för att RFID-teknik ska vara
användbart i sammanhanget.
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1 Inledning
Digitalisering är idag en pågående process i samhället som syftar till att underlät-
ta sysslor, göra besparingar och skapa data som möjliggör effektiviseringar. Vissa
branscher har kommit långt i sitt digitaliseringsarbete, men byggbranschen är inte
en av de. Trots att över 50% av de tillfrågade företagen i en undersökning från 2017
ansåg att de hade mycket att att vinna på digitalisering i deras projekt är kunska-
pen om digitalisering mycket låg. Enbart 22% av de tillfrågade ansåg sig ha god
kunskap om digitalisering och endast 8% svarade att branschen i stort är mogen för
digitalisering.1

Digitaliseringen kan underlätta flera områden i branschen, dels inom administ-
ration, men också under själva byggandet. Bevakning av skador och underhållspla-
nering skulle kunna automatiseras och förenklas med hjälp av sensorer utplacerade
i en byggnad, men även konstruktionsarbetet skulle i många fall kunna förenklas
med hjälp av bättre mätutrustning.

Detta projekt är en del i digitaliseringen av byggbranschen och handlar om att
underlätta tunnelkonstruktion med så kallad sprutbetong, det vill säga en betongtyp
som appliceras snabbt och effektivt genom att med hög hastighet sprutas upp på
en yta. När en tunnel sprängs ut ur berget används stora mängder sprutbetong
för att stabilisera tunnelväggarna. Betongens tjocklek behöver befinna sig inom ett
visst spann för att ge tillräckligt stöd, men applicering av sprutbetong är inte en
särskilt exakt process. I nuläget är det vanligaste sättet att kontrollera att tillräckligt
med betong applicerats att vänta tills betongen härdat några dagar och därefter
borra hål för att se hur långt det är till bergväggen. I det fall man sprutat för
lite är det mycket dyrt att komma tillbaka med hela arbetslaget och utrustningen
för att göra om arbetet, och har man sprutat för mycket har man både slösat med
byggnadsmaterial och ökat tunnelns koldioxidavtryck. Vattenfall, som sponsrar detta
examensarbete, bygger och underhåller vattenfyllda tunnlar till såväl vatten- som
kärnkraftverk. Att hitta ett sätt att mäta tjockleken tidigare efter applicering kan
leda till stora besparingar för företaget, men också för andra aktörer i branschen
som därmed skulle kunna vara intresserade av att köpa teknologin i det fall den
visar sig fungerar.

Målet med detta examensarbete är att undersöka hur bakåtstrålande radiosigna-
ler påverkas av betong och bedömma om detta kan användas för att skapa ett mätin-
strument som kan avgöra tjockleken på ett betonglager. För detta används tekniken
Radio Frequency Identification (RFID). Hypotesen är att RFID-taggar skulle kun-
na monteras utspridda över bergväggen innan betongen börjar sprutas och efter att
betongen har applicerats skulle signalstyrkan från taggarnas bakåtstrålning kunna
användas till att beräkna tjockleken på betonglagret. Troligen påverkar betongens
fukthalt signalstyrkan i väldigt stor utsträckning och utförliga labbtester kommer
behöva göras för att kunna beskriva signalstyrkan i relation till både tjocklek och
härdningstid.

Tjockleken är bara en av sprutbetongs många egenskaper som är intressanta att
mäta. Andra sådana intressanta data är exempelvis:

• Temperaturen i betongen efter applicering för att möjliggöra optimala härd-
1Industrifakta-AB. Byggbranschen och digitalisering. Svensk Byggtjänst, 2017.
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ningsförutsättningar.

• Fukthalten över betongens livstid för att kunna göra bedömningar om åldran-
det.

• Härdningsprocessens förlopp över betongens första dagar för att kunna snabba
på byggnadsprocessen i de fall som betongen härdar snabbare än schablonhärd-
ningstiden.

• Rörelser i betongen som kan tyda på sprickbildning.

RFID-taggar kan utrustas med sensorer och skicka sensordata som svar till läsa-
ren istället för identifikationsdata och skulle i och med detta kunna användas för att
mäta en mängd olika saker inifrån betongen. Detta sätt att använda taggarna har
studerats tidigare med goda resultat för att läsa av t.ex. trådtöjningsgivare2 eller
för att studera stålfibrernas (mer om de senare) korrosion.3 Genom att undersöka
betongens påverkan på RF-signalerna kan det även bedömmas hur lämplig RFID-
tekniken är att använda för att mäta andra egenskaper i betongen och hur långt in
det är möjligt att placera taggar med goda resultat.

1.1 Frågeställningar

Detta projekt fokuserar på den teoretiska bakgrunden till en framtida produkt som
kan användas för att göra icke-förstörande tjockleksmätningar på sprutbetong. Den
huvudsakliga frågeställningen är:

• Går det att mäta tjockleken på sprutbetong med hjälp av RFID-teknik?

Om det visar sig vara möjligt att skicka signaler genom betongen och dessa
påverkas av tjockleken uppstår flera följdfrågor:

• Hur beror signalstyrkan på betongtjockleken?

• Är påverkan tillräckligt stor och likformig för att den ska gå att använda som
mätinstrument?

• Vilka parametrar utöver betongens tjocklek behöver beaktas?

• Hur lång tid efter sprutning kan tjockleken mätas?

En annan intressant fråga som projektet vill besvara är:

• Hur lämplig är RFID-teknik för att mäta andra egenskaper hos sprutbetong?
2Jean-Marc Laheurte m. fl. ”Embedded UHF RFID Tag for Durability Monitoring in Concrete”.

I: Scientific Research Publishing (28 juni 2016).
3Sergej Johann m. fl. ”RFID sensor systems embedded in concrete – requirements for long–term

operation”. I: Materials Today: Proceedings 4 (2017).
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2 Teori

2.1 RFID-teknik

Radio Frequency Identification (RFID) är en teknik för kommunikation med ra-
diovågor. Kommunikationen sker mellan två olika typer av utrustning, läsare och
taggar. I det vanligaste utförandet är taggen passiv, vilket innebär att den inte har
någon egen strömförsörjning, utan vaknar enbart upp då den kontaktas av läsaren
och använder sig av energin i läsarens signal för att skicka ett förprogrammerat
svar. Vanligtvis är detta svar en unik identifikation för taggen (ID i RFID) som
används till en mängd olika tillämpningar, från betalkort till djurhållning. Denna
identifikation kan enkelt ändras med hjälp av ett annat kommunikationsprotokoll
än det som används för vanlig avläsning och de flesta läsare är även skrivare som
kan programmera in ny information på taggar. Taggen kan också utrustas med en
sensor som den gör en mätning med när den vaknar och skickar resultat som sitt
svar till läsaren. Det finns även aktiva taggar som har tillgång till batterier eller
annan strömförsörjning och därmed har möjlighet att skicka starkare signaler. Om
dessa utrustas med sensorer kan de göra mätningar med utan att ha kontakt med
läsaren och spara resultaten för senare överföring.

Radiofrekvens är ett stort område av olika frekvenser som är hårt reglerade. De
områden som används för RFID i Europa är Low Frequency (LF): 125-134 kHz,
High Frequency (HF): 13,6 MHz, Ultra High Frequency (UHF): 865-868 MHz och
Mikrovågor: 2,4 och 5,8 GHz.4 Högre frekvens ger längre räckvidd i luft för RFID-
applikationer, men påverkan på signalstyrkan från andra material ökar då mer effekt
går åt att polarisera materialet som signalen propagerar igenom. I detta projekt
måste genomsträngningskraften genom materialet betong vara lagom stor. Därmed
kommer UHF-området att användas. I LF och HF skulle betongen troligen inte
påverka signalen nämnvärt, och därmed kommer mätningarna inte säga något om
betongens tjocklek och i mikrovågsområdet skulle problemen med att få kontakt
genom betongen vara för stora. Genomsträngningskraften i metall är mycket be-
gränsad oavsett frekvensområde, vilket kan vara betydelsefullt då sprutbetong ofta
armeras med små metallfibrer som fördelas i materialet.5

När en ström går genom en UHF-RFID-läsares antenn kommer även en ström
att induceras i taggens antenn. Även denna ström kommer att leda till strålning, och
därmed inducera en liten ström tillbaka i läsarens antenn. Det är detta fenomen som
kallas bakåtstrålning och som RFID-tekniken är baserad på. Genom att introducera
en transistor som kontrollerar strömmen i taggens antenn och en liten mängd pro-
grammerbar elektronik som slår av och på denna transistor kan den bakåtstrålade
signalen ges ett unikt utseende. Taggen kan alltså med hjälp av den programmerbara
elektroniken slå av möjligheten för strömmen i antennen att ta sig någonstans och
därmed förhindra bakåtstrålningen. Läsaren kan känna av när det bakåtstrålas eller
ej och använda den informationen för att identifiera en specifik tagg. Den bakåtstrå-
lande signalen arbetar på en mycket lägre frekvens, på några hundra kHz, och tar

4Daniel Mark Dobkin. The RF in RFID: UHF RFID in Practice. Burlington, UNITED STA-
TES: Elsevier Science & Technology, 2013. isbn: 978-0-08-055402-0, s. 24.

5Dobkin, The RF in RFID , s. 30.
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formen som fyrkantsvåg lagd över den initiala UHF-signalen.6

Figur 1: Fyrkantsvåg lagd över en högfrekvent sinusvåg. Den högfrekventa signalen
den initiala UHF-signalen som speglas från taggen, fyrkantsvågen skapas genom att
logiken i taggen kan slå av och på sin antenn. På detta sätt kan information skickas
med den bakåtstrålande signalen. Bild tagen från Dobkin, The RF in RFID, s. 61

Signalstyrkan på RF-signaler kan i teorin mätas i Watt, men då spektrumet med
tänkbara signalstyrkor är väldigt stort används decibel relativt en mW, en enhet
som kallas decibel-milliwatt (dBm).7

dBm = 10log
P

1mW
(1)

Styrkan på signalen som återvänder från taggarna mäts oftast i Return Signal
Strength Index (RSSI), vilket ger skillnaden mellan signalen som går ut från läsaren
och den som kommer tillbaka i dBm.

Hela RF-bandet är hårt reglerat även vad det gäller vem som får sända och vilka
signalstyrkor som är tillåtna. RFID-tekniken körs på väldefinierade frekvensområden
som genom regleringar lämnats för detta ändamål. UHF-området är det av dessa
som tillåts den högsta signalstyrkan, 33 dBm (2 W),8 vilket är ytterligare en faktor
som talar för att detta område är bäst lämpat.

För att RSSI ska vara användbart som mätdata behöver det vara proportionellt
mot tjockleken på betongen som signalen går igenom.

Ett annat tänkbart sätt att mäta signalstyrkan är genom att göra en serie mät-
ningar mellan vilka man ökar den utgående signalstyrkan från läsaren successivt för
att avgöra den minsta signalstyrkan som krävs för att läsaren och taggen ska få
kontakt, detta kallas för ett Margin Test (MT).

2.2 Betong

Betong är ett av världens mest använda byggmaterial och används frekvent på grund
av dess låga pris, långa beständighet och höga tryckhållfasthet.9 Betong kommer i

6Dobkin, The RF in RFID , s. 65-67.
7Dobkin, The RF in RFID , s. 55.
8Post- och telestyrelsens författningssamling. 18 sept. 2018.
9Johan Silfwerbrand. ”Betong, betongbyggande och betongbyggnad”. I: Betonghandbok Material

Del 1. Stockholm: AB Svensk Byggtjänst, 2017, s. 17.
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många former, men i detta projekt är typen som kallas sprutbetong i fokus. Det är
en betongtyp som kan appliceras väldigt snabbt genom att man sprutar den på en
yta. Denna smidighet vid applikationer kommer dock till en kostnad, det är svårt
att kontrollera att man applicerar rätt mängd betong. Om betonglagret blir för tunt
riskerar man konstruktionens hållbarhet och blir det för tjockt innebär det ökade
materialkostnader samt större miljöavtryck då framställningen av betong medför
betydande koldioxidutsläpp.

Som redan nämnt är mätningen av sprutbetongens tjocklek idag mycket primi-
tiv och kräver att betongen har härdat i några dagar. Detta leder till att man i
regel använder för mycket betong i tunnelkonstruktion. En metod som kan mäta be-
tongdjupet direkt efter sprutning eller efter bara några timmar skulle kunna spara
mycket både i materialkostnad och i kostnader för att behöva göra om processen i
misslyckade tunnlar.

Vad är då betong? Det är inte ett enhetligt material utan en blandning av cement,
vatten, sand och ballast. Dessutom kan det tillsättas mängder av olika tillsatsmedel
som ändrar betongens egenskaper.10 Sprutbetong består normalt av finare ballast-
partiklar än vanlig gjuten betong och även en högre cementhalt.11 Dessutom armeras
sprutbetong vanligtvis med så kallade fibrer, vilket är små stickor, normalt i stål, som
blandas med betongen för att öka dess draghållfasthet och minska sprickbildning.
Dessa fibrer ersätter de armeringsnät som används i gjuten betong.12

En viktig fråga är om stålfibrerna påverkar RF-signalerna på ett negativt sätt.
Vi har redan diskuterat att RF-signalernas genomträngningskraft i metall är ytterst
begränsad så möjligheten att få kontakt mellan läsare och tagg kan påverkas. Dess-
utom kan fibrernas slumpmässiga orientering spela stor roll för hur mycket signal som
tränger igenom materialet vid en viss punkt, något som visats i en studie utförd med
simuleringar av en kandidatgrupp på Ångström i ett systerprojekt. I studien konsta-
terades att "[f]ibrernas orientering verkar spela stor roll för kommunikation".13 Oron
för att fibrerna ska ha negativ inverkan på resultaten gjorde att projektet inleddes
med att testa hur fiberkoncentationen påverkar RSSI-mätningarna.

Hur tjockt lager sprutbetong som behöver appliceras för att stabilisera tunneln
beror på hur bergväggen ser ut och påverkas av flera faktorer såsom antalet sprickor,
deras djup, grundvattenförhållanden och bergets egen hållfasthet.14 Normalt ligger
tjockleken under 100 mm.15

När betongen appliceras är den i regel ganska blöt och mjuk för att sedan hårdna
med tiden. Denna process kallas hydratation och förenklat kan man säga att den går
ut på att fritt vatten reagerar kemiskt med cementen som då bildar kristaller som

10Silfwerbrand, ”Betong, betongbyggande och betongbyggnad”, s. 17.
11Mauri Kettunen Linder och Ozan Kilic. ”En studie av sprutbetongförstärkningen i Citybanan

- Norrströmstunneln”. Examensarbete. Stockholm: KTH, 2011, s. 6.
12Linder och Kilic, ”En studie av sprutbetongförstärkningen i Citybanan - Norrströmstunneln”,

s. 13.
13Dap de Bruijckere, Mattias Sandnabba och David Wiberg. ”Ultrahögfrekvent RFID:s lämplig-

het för ickedestruktiv tjockleksmätning av stålfiberarmerad sprutbetong”. Kandidatarbete. Uppsa-
la: Uppsala Universitet, 2020, s. 21.

14Linder och Kilic, ”En studie av sprutbetongförstärkningen i Citybanan - Norrströmstunneln”,
s. 17-18.

15Muntlig källa: Andreas Ymerstam - BESAB. 2020.
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kallas hydrater vilket ger betongen sin fasta struktur.16 Denna process fortsätter
egentligen för all framtid, men efter 28 dagar brukar man anse att betongen är
tillräckligt hållbar och den bedöms vara ”mogen”.

Den viktigaste egenskapen som avgör RF-signalers möjlighet att propagera i ett
material är materialets dielektriska konstant. Desto högre dielektrisk konstant, desto
mer effekt kommer signalen att tappa till att polarisera materialet. Detta leder till att
signalstyrkan minskas.17 Vatten är ett material med mycket hög dielektrisk konstant,
vi kan därmed förvänta oss att signalstyrkan och det maximala avståndet för att
läsare ska få kontakt med tagg genom betongen kommer att öka med att mängden
fritt vatten minskar i betongen. Den dielektriska konstanten i betong beror delvis
på många faktorer i materialet såsom lufthalt och storleken på ballasten, men också
på RF-signalens frekvens. En mer högrekvent signal leder till en högre dielektrisk
konstant och därmed ett större motstånd.18

2.3 Idealfall

I detta stycke diskuteras hur resultaten behöver se ut för att det ska gå att säga att
RFID-teknik är lämplig för att mäta tjockleken på sprutbetong.

Resultaten behöver vara reproducerbara och konstanta över tid, varje tjocklek
på betong behöver motsvara ett visst RSSI-värde, alternativt en nivå på minsta
signalstyrka för kontakt och mätfelet behöver vara så litet att tekniken anses an-
vändbar i fält. Det sistnämnda kriteriet uppskattas till en mätnoggrannhet på 5
mm av Andreas Ymerstam på betongföretaget BESAB.19 Troligen kommer RSSI-
värdena att ändras under hydratiseringen, så ett samband mellan hydratation och
RSSI behöver också vara möjligt att beskriva matematiskt. Det är också viktigt att
taggarna går att kontakta till ett djup på strax över 100 mm, så att tjockleken kan
mätas även då man applicerat för mycket betong.

16Björn Lagerblad m. fl. Hydratation och krympning hos sprutbetong. K24. Stockholm: Stiftelsen
svensk bergteknisk forskning, 2006, s. 2.

17Charles W. Schwartz m. fl. Use of Radio Frequency Identification Tags in Pavements. Univer-
sity of Maryland - Department of Civil och Environmental Engineering: Office of Infrastructure
Research och Development - Federal Highway Administration, 2015, s. 15.

18David McGraw Jr. ”The Measurement of the Dielectric Constant of Three Different Shapes
of Concrete Blocks”. I: International Journal of Research and Reviews in Applied Sciences 25 (3
2016).

19Muntlig källa: Andreas Ymerstam - BESAB .
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Figur 2: Ideal RSSI utveckling över tid för taggar placerade på olika djup i sprutbe-
tong.

Figur 3: Idealt utseende för ett MT, taget vid godtyckligt tillfälle, för taggar place-
rade på olika djup i sprutbetong.

En simulering av hur idealfallet skulle kunna tänkas se ut kan ses i figur 2 och 3.
I figur 2 ser man hur RSSI-värden är tydligt urskiljbara och differentierade för olika
tjocklekar, samt att betongens hydratisering går att beskriva med en logaritmisk
funktion. I figur 3 ser man ett MT vid en godtycklig tidpunkt. Man ser tydligt att
ökande betongdjup ger ökande krav på inkommande signalstyrka för att kontakten
mellan läsare och tagg ska vara lyckad.
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3 Utrustning

3.1 Hårdvara

I detta projekt används RFID-läsaren Impinj Speedway R120. Denna valdes främst
på grund av den användarvänliga programvaran som medföljer och som kan användas
till att mäta viktiga storheter som RSSI och minsta signalstyrka för kontakt. Den
har också en, relativt andra kommersiella läsare, hög maximal signalstyrka på 30
dBm. Läsaren är kapabel att läsa 200 unika taggar/sekund vilket är klart mer än
nödvändigt för detta projekt.

Antennen som används i projektet heter Slimline A5010 och är en flerfunktionell
cirkulärt polariserad UHF-antenn med far-field förstärkning på 8,5 dB som rekom-
menderas till Speedway-läsaren.20 Cirkulär polarisation är speciellt bra på att tränga
igenom svårforcerade material, vilket gör den till ett bättre val för detta projekt än
andra mer använda polarisationer.

RFID-läsaren DUR 120 från TSS Company används för att programmera in
information på taggarna för att kunna skilja de åt på ett smidigt sätt. Denna läsare
behövde användas då Impinj-läsaren inte är dubbelfunktionell med skrivförmåga.

Taggarna som användes i projektet heter Confidex Survivor och Omni-ID Exo
1000. Confidex Survivor är något större och har därmed en större antenn som kan
svara med en starkare signal, men fler taggar av typen Omni-ID Exo 1000 kunde
placeras inom Slimline-antennens läsområde. Detta gjorde att den senare kom att
användas i projektets två större tester. Taggarna valdes för att de är byggda för
användning i varierande miljöer (till skillnad från taggar som är byggda för att sitta
på ett specifikt material som metall eller plast) och för att de klarar av smutsiga
och våta miljöer då de båda har IP-klassning 68.

3.2 Programvara

Den viktigaste programvaran är Impinj Item Test som används för datainsamlingen.
Detta är en programvara som är till för att testa utrustning och valdes över Im-
pinjs flaggskeppsprodukt Speedway Connect på grund av att det är utrustningens
egenskaper är av intresse.

Många olika inställningar kan göras i programvaran. Dessa är främst till för att
hitta det ideala sättet att kontakta sina taggar i en miljö med överlappande läsare,
eller där man inte vill kontakta taggar som är utanför ett angivet området. I sådana
fall behöver man göra avvägningar mellan hur många taggar man vill ha kontakt
med och signalstyrkan. I experimenten som görs i detta projekt är detta dock inte ett
problem utan inställningarna har gjorts för att maximera möjligheten att kontakta
taggarna.

De mest intressanta funktionerna i programvaran är att den ger värden på RSSI
vid varje kontakt med en tagg, att den kan spara dessa RSSI-värden i hanterbara
CSV-filer, samt att den kan göra så kallade Margin Tests (MT), det vill säga testa
vilken som är den minsta signalstyrkan som krävs för att få kontakt med en tagg.

20SlimLine – A5010. 2017.
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RSSI-värden anges i dBm, med 0,5 dBm upplösning. Den minsta uppmätbara
signalförlusten sägs i databladen vara ungefär -90 dBm,21 men experimentellt har
aldrig ett värde under -75 observerats i detta projekt.

För att programmera in information i taggarna användes DUR 120:s medföljande
programvara TSSTagger.

För att behanda datan och generera figurer användes Matlab.

4 Genomförande

4.1 Inledande test: Påverkan från stålfibrer

Projektets första experiment handlade om att testa RF-signalens genomträngnings-
kraft beroende på mängden metallfibrer i betongen. Detta då fibrerna troligen skulle
utgöra ett stort hinder för att skicka RF-signaler genom materialet. För detta gjöts
fyra olika betongblock med samma sprutbetongsblandning (Webers färdigblandade
0-4 sprutbetongsblandning), men med olika koncentrationer av metallfibrer. Dessa
koncentrationer var 0, 30, 45 och 60 kg/m3. Blockens storlek var 30 x 30 x 7,5
cm. Under experimentet placerades en tagg bakom varje betongblock och mätning-
ar gjordes på kontakten mellan tagg och läsare. Området runt om skärmades av
med metallfolie för att antennen inte skulle plocka upp signaler som gått runt bloc-
ken. Detta var ett potentiellt problem då betongblocken var relativt små. Till detta
experiment användes Confidex Survivor.

Utöver att mäta signalens förmåga att tränga igenom betongen relativt fiberhal-
ten var det också intressant att se om det blev någon skillnad på signalen beroende
på var i betongblocket signalen gick. Detta då fibrerna fördelar och orienterar sig
slumpmässigt och därmed kan påverka olika mycket på olika platser i betongbloc-
ken. För att undersöka detta gjordes 3 mätningar på varje betongblock där blocket
förflyttades mellan mätningarna.

Figur 4: Mätuppställning för test av RF-signaler genom betongplattor med varie-
rande fiberkoncentrationer

För att få likvärdiga resultat mellan försöken placerades antennen på en förhöj-
ning av cellplastblock så att avståndet mellan tagg och antenn blev konstant 30 cm
och avståndet till själva betongen blev 22,5 cm.

21Low Level User Data Support. 2013.
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4.2 Fortsatta tester

För att ta reda på hur betongens tjocklek påverkar RF-signaler krävs många taggar
på olika djup in i betongen, men för att förstå påverkan från betongens heterogenitet
krävs många taggar ingjutna på samma djup som kan jämföras. Därmed utfördes
två olika experiment med taggar ingjutna i betongen, ett med taggar på många
olika djup och ett med många taggar på samma djup. Till de följande experimenten
användes Omni-ID Exo 1000.

4.2.1 Taggar på trappa

Till det första experiment användes 20 taggar monterade på en 3D-printad trappa
med höjdintervaller på 5 mm. Avståndet 5 mm valdes eftersom om en mätning av
sprutbetongens tjocklek ska kunna vara användbar i fält krävs en noggrannhet i den
regionen.22 Om man med hjälp av antingen minsta nödvändiga signalstyrka eller
RSSI vid en given signalstyrka kan se skillnad på taggarna i experimentet kan alltså
det kriteriet uppfyllas. Den totala höjdskillnaden var alltså 100 mm, vilket valdes då
detta normalt sett är det tjockaste lager man önskar spruta. Vid själva gjutningen
täcktes den översta taggen med betong vilket gjorde att den understa hamnade på
124 mm djup. Detta var önskvärt då man även behöver studera vad som händer
med kontakten i fallet då för mycket betong appliceras, något som ofta sker. Denna
trappa gjöts sedan in i en betongkropp som var dimensionerad så att det alltid skulle
vara mer betong vid sidan om taggarna än ovanpå de, så att signalens enklaste väg
alltid skulle vara rakt upp mot antennen. Antennen placerades med avståndet 21
mm till betongens yta och mätningen inleddes omedelbart efter gjutningen.

Figur 5: Mätuppställning för test av RF-signaler till taggar ingjuta på olika nivåer
i sprutbetong.

Betongen som användes vid detta test blandades i en sats om 70 liter med följande
innehåll:

• 34.65 kg anläggningscement

• 15.4 kg vatten

• 112 kg ballast 0-8

• 179,85 g flytmedel
22Muntlig källa: Andreas Ymerstam - BESAB .
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Cementen och ballasten torrblandandades i 2 minuter varpå vattnet tillsattes
försiktigt. Därefter blandades betongen i ytterligare 2 minuter varpå flytmedel till-
sattes i omgångar till dess att önskvärd konsistens uppnåtts. Ett sättmått gjordes
för att kontrollera att konsistensbedömningen var korrekt. Ett sättmått innebär att
man fyller en konformad form med betong. Sedan lyfter man bort formen och mäter
hopsjunkningen av betongen.

Figur 6: Bild på sättmåttet.

Sedan användes 18,07 kg av betongen till att göra en lufthaltsmätning. Detta
innebär att man trycksätter betongen och mäter volymminskningen efter att man
lättat på trycket igen. Betongen tillsattes sedan i omgångar till gjutformen och
vibrerades för att flyta ut och fylla upp volymen samt få en jämn yta. Därefter
sattes mätuppställning upp och mätningarna började göras 18 minuter efter att
betongen var på plats. Först gjordes ett snabbt test med maximal signalstyrka för
att mäta RSSI-värdena till de taggar som kunde kontaktas. Därefter gjordes ett MT
för att mäta minsta signalstyrka som krävdes för att kontakta de olika taggarna.
Sådana MTs gjordes 18 min, 2h och 34min, 3h och 43 min, 23h och 39 min, 50h och
35 min, 70h och 35 min och en vecka efter att gjutningen var färdig. Kontinuerliga
RSSI-mätningar gjordes i 28 dagar.

MT:ena började med en signalstyrka på 10dBm och gick med steg om 0,25 dBm
upp till maximal signalstyrka på 30 dBm. Mellan MTs gjordes kontinuerliga mät-
ningar för att se om de olika taggarnas RSSI-värden ändrades med tiden.

Då det fanns överbliven betong efter att trappan täckts gjöts 4 betongkuber
för att göra kompletterande vatteninträngningstester på. Kombinationen av luft-
halt, sättmått och vatteninträngning ger en bra bild av hur representativ för vanlig
sprutbetong blandningen som används i experimentet är.

4.2.2 Taggar på två nivåer

I det andra experimentet monterades 10 taggar i botten av gjutlåda och 10 taggar på
en 22 mm hög upphöjning. Taggarna gjöts sedan in med samma betongrecept som
i det första experimentet. Betonglagret blev 38 mm tjockt vilket gör att taggarna
hamnade på 38 respektive 16 mm:s djup. Denna gång placerades antennen 87 mm
från betongens yta.

Även för detta experiment gjordes sättmått och lufthaltsmätning.
RSSI-värden togs kontinuerligt under 28 dagar och MTs gjordes 33 minuter, 18

timmar och 35 minuter, en vecka och 4 veckor efter gjutning.
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Figur 7: Mätuppställning för test av RF-signaler till taggar ingjutna på två nivåer i
sprutbetong.

5 Resultat

5.1 Påverkan från stålfibrer

Efter ett dygns härdande kunde taggen enbart kontaktas genom den fiberfria be-
tongplattan, men efter 4 dygn kunde kontakt ske även genom plattan med 30 kg/m3.
Genom övriga block uppstod aldrig kontakt mellan tagg och antenn. Därmed pre-
senteras data från mätningar efter 4 dygn för att kunna göra jämförelser mellan
olika fiberhalter.

Tabell 1: Medel-RSSI vid olika signalstyrkor och olika vägar genom den fiberfria
betongplattan efter 4 dagars härdning.

dBm/position 1 2 3
22 Ingen kontakt Ingen kontakt -59,5
23 -61,3 Ingen kontakt -59
24 -60,9 -62,75 -58,5
25 -60,25 -62 -58
26 -59,9 -61,75 -57,5
27 -59,5 -61 -57,5
28 -59,1 -60,5 -57
29 -59 -60,2 -57
30 -58,9 -60,5 -56,5

Tabell 2: Medel-RSSI vid olika signalstyrkor och olika vägar genom betongplattan
med 30 kg/m3 efter 4 dagars härdning.

dBm/position 1 2 3
26 -63,8 Ingen kontakt Ingen kontakt
27 -63 Ingen kontakt Ingen kontakt
28 -62,5 -66,8 Ingen kontakt
29 -62 -66,12 67,36
30 -62 -65,62 -66,81
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Tabell 3: Minsta signalstyrka för kontakt över 3 olika vägar genom den fiberfria
betongplattan och plattan med 30 kg/m3 efter 4 dagars härdning.

Mätning Minsta dBm för kontakt
Fiberfri position 1 23
Fiberfri position 2 24
Fiberfri position 3 22
30 kg/m3 position 1 26
30 kg/m3 position 2 28
30 kg/m3 position 3 29

Man kan notera att signalen blir svagare när den går genom det armerade be-
tongblocket, men också att den unika vägen som signalen tvingas ta beroende på
hur betongblocket positioneras spelar stor roll.

5.2 Taggar på trappa

För experimentet med den ingjutna trappan gav sättmåttet en hopsjunkning på 200
mm, lufthalten var 3,8% och vatteninträngningen, efter att betongen härdats, var i
genomsnitt 35 mm. Dessa värden säger att betongen som användes i experimentet
kan anses vara representativ för normal sprutbetong.23

Figur 8: RSSI-utveckling över de första 28 dagarna för taggar placerade på olika
djup i sprutbetong. Datan har utsmetats med ett vandrande medelvärde med de 50
närliggande punkterna för att öka läsbarheten.

I figur 8 ser man RSSI-utvecklingen över betongens mognadssperiod på 28 dagar.
Påverkan från hydratationsprocessen är stark i början, men avtar sedan markant ef-
ter de första dygnen. Vi kommer därmed titta närmare på de 70 första timmarna
i figur 10 för att förstå denna påverkan bättre. Vidare ser man att rent generellt

23Muntlig källa: Lars-Elof Bryne - Vattenfall Research and Development. 2020.
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innebär ett tjockare lager betong att RSSI sjunker, men att stora individuella vari-
ationer existerar. Man ser också att kontakt inte fås med alla taggar, utan enbart
15/20 ger svar någon gång under de 28 dagarna, varav 5 vaknar senare i processen
och 2 av dessa slutar svara efter en tid.

Figur 9: Medelvärdet på RSSI över de första 28 dagarna för taggar placerade på
olika djup i sprutbetong.

I figur 9 kan man se varje taggs RSSI-medelvärde för dessa 28 dagar. Nu ser
man tydligt hur RSSI generellt blir svagare med tjockare betong, men att ett flertal
taggar bryter mönstret. Man ser också att sannolikheten att en tagg inte svarar alls
blir högre desto djupare ner den är.

Figur 10: RSSI-utveckling över de första 70 timmarna för taggar placerade på olika
djup i sprutbetong. Datan har utsmetats med ett vandrande medelvärde med de 50
närliggande punkterna för att öka läsbarheten.

I figur 10 ser man utvecklingen av RSSI-värdena för taggarna ingjutna på olika
djup över de 70 första timmarna. De flesta signalerna blir starkare med tiden och
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hydratationsprocessens förlopp, men taggarna på 49,1 och 58 mm:s djup bryter mot
detta mönster. Man ser också att signalerna byter plats många gånger i rankingen
om vilken som ger starkast svar.

Direkt i början av mätningen ses en period på omkring 1,5-2 timmar då mätning-
en ser ut att vara konstant. Detta är inte fallet, utan beror på att sömninställning-
arna för datorn som mätningarna togs med hade förbisetts vilket inte upptäcktes
förrän efter en stund.

Figur 11: MT utfört 70 timmar och 35 minuter efter gjutning.

Under de 28 dagarna utfördes flertalet MTs på den nedgjutna trappan. Resul-
taten från dessa är väldigt lika, vilket är varför enbart det gjort efter 70 timmar
och 35 minuter presenteras här i figur 11. Övriga resultat från MT står att finna i
appendix.

I 11 ser man att det generellt krävs en högre signalstyrka för att kontakta taggar
längre in i betongen, men återigen är de individuella variatonerna väldigt stora.
Vid detta tillfälle fås enbart kontakt med 13/20 taggar, vilket överensstämmer med
resultaten i 10.

5.3 Taggar på två nivåer

För experimentet med den ingjutna trappan gav sättmåttet en hopsjunkning på
175 mm och lufthalten var 4,8%. Dessa värden säger att betongen som användes i
experimentet kan anses vara representativ för normal sprutbetong .24

24Muntlig källa: Lars-Elof Bryne - Vattenfall Research and Development .
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Figur 12: RSSI-utveckling över de första 28 dygnen för taggar placerade 16 respektive
38 mm in i sprutbetong. De som är placerade 16 mm in representeras av blåa linjer
och 38 mm av röda. Datan har utsmetats med ett vandrande medelvärde med de 50
närliggande punkterna för att öka läsbarheten.

I figur 12 ser man RSSI-utvecklingen över de första 28 dygnen sedan gjutning.
De röda och blåa linjerna följer inte det mönster man hade hoppats, dvs att de
röda skulle ha en genomgående lägre RSSI-nivå. Medelvärdet över alla registrerade
RSSI-värden är -60,0730 för taggar 16 mm in, och -61,2419 för de 38 mm in. Man ser
tydligt hur RSSI från olika taggar täckta med lika mycket betong skiljer sig kraftigt.
Då intresset för mätningar med RFID ligger i att det kanske går att mäta tjockleken
tidigt i hydratationsprocessen tittar vi närmare på de första 70 timmarna för de två
nivåerna var för sig.

Figur 13: RSSI-utveckling över de första 70 timmarna för taggar placerade 38 mm
in i sprutbetong. Datan har utsmetats med ett vandrande medelvärde med de 50
närliggande punkterna för att öka läsbarheten.
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I figur 13 ser man utvecklingen av RSSI från alla taggar med ett 38 mm tjockt
lager betong ovanpå. Förhoppningen var att alla kurvorna hade följt samma linje,
men så är inte fallet. Däremot kan man tydligt se hur hydratationsprocessen minskar
den fria mängden vatten i betongen, varpå svarssignalen blir starkare. Värt att
notera är att bara sju av tio taggar ger svar över huvud taget. Medelvärdet på RSSI
över dessa 70 första timmar är -63,8197. Standardavvikelsen är, som man kunde
vänta sig från figuren, mycket hög: 4,4320 dBm. För två signaler som hamnar inom
standardavvikelsen kan alltså den ena vara så mycket som 770% starkare än den
andra.

Figur 14: RSSI-utveckling över de första 70 timmarna för taggar placerade 16 mm
in i sprutbetong. Datan har utsmetats med ett vandrande medelvärde med de 50
närliggande punkterna för att öka läsbarheten.

I figur 14 ser man utvecklingen av RSSI från alla taggar med ett 16 mm tjockt
lager betong ovanpå, även här hade man velat se att alla kurvorna hade följt samma
linje, men så är inte fallet. Däremot kan man även i denna figur se tydligt hur hyd-
ratationsprocessen minskar den fria mängden vatten i betongen, varpå svarssignalen
blir starkare. Även för detta betonglager är det bara sju av tio taggar som ger svar.
Medelvärdet på RSSI över de sju timmarna är -62,3339, som förväntat något högre
än för de taggar som är täckta med ett tjockare lager betong. Standardavvikelsen
är, något oväntat, högre än för taggarna täckta med mer betong: 4,4583 dBm. Skill-
naden är dock mycket liten, för två signaler inom standardavvikelsen kan den ena
vara max 779% större än den andra.
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Figur 15: Margin test utfört 7 dygn efter gjutning. Taggar 1-10 är täckta med 38 mm
betong och 11-20 med 16 mm. Den röda linjen är medelvärden på den signalstyrka
som krävs för att kontakta taggarna 1-10 och den gröna linjen är medelvärdet för
11-20.

Margin tests på taggarna på 2 olika nivåer visar liknande resultat som RSSI-
mätningarna. I figur 15 ser man att medelvärdet för taggarna närmare ytan är lägre
än för de placerade längre in i betong, men också att de individuella skillnaderna är
mycket stora. Övriga Margin tests står att finna i appendix.

6 Diskussion
Experimentet med olika fiberhalter gav flera viktiga insikter om sprutbetongens
påverkan på RF-signaler. För det första bekräftades att stålfibrernas slumpmässiga
fördelning i betongen har stor påverkan på signalen. Detta syns tydligt i tabell 2 och
3 där vi ser att RSSI respektive MT-resultatet varierar kraftigt med hur betongbloc-
ket placerats. Detta resultat var väntat givet resultatet i systerprojektet.25 Något
överraskande är att man ser ett liknande mönster även i den oarmerade betongen.
Här finns ingen simulering att luta sig emot, därmed är det möjligt att experimentet
inte var tillräckligt rigoröst utfört och att för mycket ändrades när man vred betong-
blocket. Till exempel förflyttades kanske aluminiumfolien under vridningsprocessen
och kom därmed att reflektera signalen på ett oönskat sätt. Ett annat alternativ är
att ballastens slumpmässiga fördelning, och eventuella luftfickor som kan uppstå i
betongen, har en så pass stor påverkan att tjockleken inte kommer gå att avgöra.
Om så är fallet spelar fibrernas påverkan inte någon roll då betongen i sig själv är
för heterogen för att mätningarna ska kunna användas till att göra bedömningar
om tjockleken. Den oarmerade betongens egenskaper behövde alltså undersökas mer
noggrant. Därmed användes fiberfri betong i projektets två större experiment.

25Bruijckere, Sandnabba och Wiberg, ”Ultrahögfrekvent RFID:s lämplighet för ickedestruktiv
tjockleksmätning av stålfiberarmerad sprutbetong”.
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Resultaten från testerna med trappan och taggarna på två nivåer visar tydligt
att RFID-teknik inte kan användas till att mäta tjockleken på sprutbetong. För att
det skulle fungera hade det krävts reproducerbara resultat, men i figurerna 13 och
14 ser man att läsning genom samma betongtjocklek kan ge vitt skilda resultat.
Om man t.ex. skulle använda medelvärdena för MT:na i figur 16 för att bedöma om
taggarna befann sig närmast 16 eller 38 mm:s djup så skulle 6/16 taggar placeras fel.
Alltså är felklassificeringen 37,5% när enbart 2 tjocklekar är tillåtna och avståndet
mellan dessa är 22 mm.

Signalstyrkan från taggarna genom betongen behöver också stå i relation till
betongens tjocklek, vilket vi sett stämma på en övergripande nivå i, till exempel, figur
9. Men individuella taggar följer inte alls mönstet, t.ex. svarar taggen som är tredje
närmast ytan med den åttonde starkaste signalen och taggen som är tolfte längst
från ytan med den fjärde starkaste signalen. I figur 8 ser man samma mätvärdens
utveckling över tid och dessa hade idealt sett liknat figur 2, så är dock inte fallet.
Att hydratationsprocessen kan beskrivas som en logaritmisk funktion tycks gälla för
de flesta taggarna, men RSSI-värdena är inte differentierade för olika tjocklekar.

Med detta i åtanke kan det nog konstateras att RSSI inte är tillräckligt beroende
på betongens tjocklek för att vara ett bra mätvärde för den senare. Att uppskatta
mätnoggrannheten när såpass grundläggande kriterier som just nämnts inte är upp-
fyllda anses inte vara särskilt givande, men det kan konstateras att de önskade 5
mm:arna är långt borta.

Anledningen till att tekniken inte fungerar som man kunde hoppas beror troli-
gen på att betong inte är ett homogent material utan består av flera komponenter
såsom ballast, cement, metallfibrer, vatten, luftinneslutningar och eventuella tillsat-
ser. Dessa material påverkar den dielektriska konstanten på olika sätt, t.ex. har luft
har en mycket låg dielektrisk konstant jämfört med alla andra delar i betongen och
vatten har en extremt hög.26 Då RF-signalerna tappar i styrka i relation till den
dielektriska konstanten kommer olika vägar genom ett betongmaterialet kommer ge
olika mätvärden även om betongens tjocklek är densamma. Med mer avancerade
mätmetoder hade man troligen kunnat se relationen mellan t.ex. förekomsten av
större ballastkorn i signalens väg och signalstyrkan. Men detta skulle kräva stora
resurser och inte ge något givande resultat då man inte kommer kunna kontrollera
var dessa ballastkorn hamnar i sprutprocessen. Man kan konstatera att betongens
slumpmässiga blandning påverkar RF-signaler mer än vad tjockleken på samma be-
tong gör.

Förekomsten av metallfibrer i betongmaterial är problematisk för RF-signaler,
men då kontakt kan uppnås genom lägre koncentrationer med hjälp av utrustningen
i detta projekt är det möjligt att högre koncentrationer skulle kunna penetreras med
en högre signalstyrka eller genom att använda taggar med större antenner, något som
visats i andra studier.27 Detta spelar ingen roll för tjockleksmätningar som redan
konstaterats omöjliggörs av betongen själv, men det kan vara intressant att veta om
RFID ska användas till att mäta andra saker i betong.

De flesta av projektets frågeställningar slutar vara relevanta då det insetts att
26Schwartz m. fl., Use of Radio Frequency Identification Tags in Pavements, s. 17.
27Johann m. fl., ”RFID sensor systems embedded in concrete – requirements for long–term ope-

ration”.

21



grundfrågan gällande om det över huvudtaget går att mäta tjocklek med RFID-
teknik fått ett negativt svar. Frågan om tekniken kan användas till andra saker
kvarstår dock. För många taggar ser man att RSSI-värdena ökar då betongen här-
dar. Eventuellt skulle betongens fukthalt kunna beskrivas med detta fenomen, men
det finns redan bättre och smidigare sätt att mäta fukthalten och vissa taggars be-
teende tyder på att osäkerheten i sådana mätningar med hjälp av RFID skulle vara
mycket stor. Troligen beror det underliga beteendet på taggarna på 49,1 och 58 mm:s
djup i figur 10 på att något störande objekt, som en större luftficka eller ballast-
korn, rört sig in signalens väg under hydratationsprocessen. En viss krympning sker
i betongen, speciellt under den första tiden efter gjutning, och det medför att viss
rörelse sker i materialet. Sådana fenomen gör det svårt att använda den relativa ök-
ningen i signalstyrka för att mäta betongens fukthalt eller något annat för den delen,
åtminstone under hydratationens tidiga förlopp. När betongen väl har stelnat och
RSSI hamnat på en stabil nivå efter ett antal dygn, skulle senare förändringar kunna
tyda på oförutsedda händelser inne i betongen såsom sprickbildning, krympning/-
expansion eller annan rörelse, som seismisk aktivitet. Långsammare förändringar av
RSSI-värdena skulle kunna ge indikationer på fiberkorrosion.

En intressant aspekt av RFID-teknik är att det går att utrusta taggar med
sensorer som skickar mätningar från dessa sensorer som svar till läsaren. Detta skulle
vara ett smidigt sätt att få data inifrån betongen utan att behöva bygga kanaler för
sladdar eller gjuta in dyr utrustning med strömförsörjning, som blir obrukbar när
batteriet tar slut. Taggar med egen strömförsörjning har använts i till exempel en
studie från 2016 utförd av Laheurte m.fl. med goda resultat för att skicka data
från trådtöjningsgivare för att göra mätningar på betongens hållbarhet. Taggarna i
Laheurtes studie placerades 5 cm in i murbruk, vilket är ett mer homogent material
än betong och gick utmärkt att läsa av.28 I den här studien har det visats att
även passiva taggar skulle kunna användas till samma ändamål då kontakt med
taggar på upp till 98 mm:s djup har påvisats. Visst svinn i taggar skulle förekomma
då alla taggar inte kommer svara, men vi har sett att taggar placerade nära ytan
har hög sannolikhet att få kontakt med läsaren, och att passiva taggar är mycket
billigare än aktiva gör att detta svinn skulle vara acceptabelt. Passiva taggar lämpar
sig till att mäta alla sorters data som inte kräver kontinuerlig mätning, utan det
räcker med den data som fås då en taggen kontaktas med en läsare i en aktiv
mätinsats. Exempel på sådana egenskaper är temperatur, fukthalt, kloridintrång
och även trådtöjningsgivare såsom i Laheurtes studie. Att passiva taggar enbart kan
mäta när de har kontakt med en läsare gör de dock olämpliga till att mäta egenskaper
som kräver mätningar med högre frekvens såsom loggning av accelerometerdata för
att upptäcka sprickbildning.

7 Slutsatser
RFID-teknik lämpar sig dåligt för att mäta tjockleken på sprutbetong då varken
RSSI eller MTs visat sig kunna skapa reproducerbara resultat som motsvarar be-
tongens tjocklek. Andra faktorer såsom fördelningen av ballastkorn och luftfickor

28Laheurte m. fl., ”Embedded UHF RFID Tag for Durability Monitoring in Concrete”.
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har en större påverkan på RF-signalen än tjockleken vilket gör att noggrannheten
med tekniken skulle vara flera storleksordningar från vad som krävs för att tekniken
ska vara användbar i praktiken.

Studien har påvisat att passiva RFID-taggar har god chans att kunna bli kon-
taktade med en läsare om de befinner sig upp till 70 mm in i betongen. Detta gör
att de kan användas till att mäta andra egenskaper i betongen genom att utrustas
med sensorer.
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8 Appendix

Figur 16: Alla margin tests gjorda på taggarna ingjutna på två nivåer. Taggar 1-10
är täckta med 38 mm betong och 11-20 med 16 mm. Den röda linjen är medelvärden
på den signalstyrka som krävs för att kontakta taggarna 1-10 och den gröna linjen
är medelvärdet för 11-20.
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Figur 17: Alla margin tests gjorda på den ingjutna trappan.
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