
VEJLEDNING: 

MB Projekt ApS • Mølledamsvej 12 • 3460 Birkerød • Telefon 45 82 03 18 • Telefax 45 82 05 18 
 

 
 
 

INJEKTION AF REVNER 
 
 
Denne vejledning refererer til de tyske bestemmelser ZTV-RISS, der i detaljer beskriver revneinjektion. 
Bestemmelserne er i vidt omfang de samme som i DS/EN 1504-9. 
 

Art, udseende og kendetegn for forskellige revnetyper 

 

Pkt. Revnetype Udseende Kendetegn 

1 Revne langs 
armering 

 Forløber sædvanligvis på oversiden af de øverst 
placerede armeringsjern på ikke forskallede over-
flader.  
Alt efter årsag (sætning af den frisk beton, tidligt 
svind) opstår der fejl under armeringen. 

2 Netrevner i 
overfladen 

 Optræder på overfladen af flade bygningsdele. 
Følger armeringen (a), eller forløber tilfældigt (b), i 
begge tilfælde er revnedybden normalt ret lille (c). 

3 Trækrevner  Går igennem hele tværsnittet.  
Optræder ved centralt træk eller ved trækbelastning 
med lille angrebsområde. 

4 Bøjningsrevner  Forløber vinkelret på armeringen og ender normalt 
i området omkring nullinien. 

5 Forskydnings-
revner 

 Optræder omkring centeraksen. Kan udvikles fra 
bøjningsrevner. 

 

6 Samlerevner  Kun få revner går igennem til området omkring 
nullinien. Optræder i stærkt armerede randzoner, 
forårsaget af bøjning eller ved tykke tværsnit der er 
udsat for centrisk trækbelastning. 

7 Mellemrevner  Mellem samlerevnerne optræder der ofte mellem-
revner, dvs. nogle fine revner mellem bøjnings- 
eller samlerevner, der er begrænset til området 
omkring armeringen. 

8 Revner i 
forbandt 

Udseende som i pkt. 1. Forløber parallelt med armeringen og går normalt 
helt igennem til denne. 

a) b) c) 

 

Ved injektionsarbejder er det vigtigt at kende årsagen til revnedannelsen. Det er nødvendigt at beslutte om 
der skal benyttes et kraftoverførende produkt eller et elastisk. 

På basis af disse oplysninger kan der vælges metode. For dybere revner der skal fyldes via pakninger, er der 
på næste side vist princippet i denne metode. 

For injektion ved gravitation har vi en række andre vejledninger, der fremsendes efter ønske. 
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1)  Injektion gennem fastklæbede pakninger på overfladen 

Denne metode er velegnet til revner med et tydeligt og sammenhængende revneforløb. Pakningerne klæbes 
fast på langs af revnen med en hurtighærdende klæber. Herefter spartles revnen over med en hurtighærdende 
spartelmasse, så injektionsmaterialet forbliver nede i revnen. Injektionen foregår med moderat tryk for at 
pakninger og spartelmasse ikke skal skydes af. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Injektionsretning **) →  →  → d Tykkelse af bygningsdelen 

t = d Ved injektion fra én side 
a ≈ t Afstand mellem pakninger *) 
r Effektradius for én pakning 
t ≤  60 cm 

t

a 

r 

 
 
 
 
 
 
 
2)  Injektion i borede huller med fastskruede pakninger 

Denne metode giver en sikker fyldning i dybden af revnen. Der bores 45° skråt i forhold til overfladen, så 
hullerne krydser revnen nede i konstruktionen. Revneåbningen kan overspartles efter behov, f.eks. ved 
lodrette revneforløb eller ved arbejde under-op. Der kan injiceres med såvel lavt som med højt tryk, 
afhængigt af revnevidde og materiale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Injektionsretning **) →  →  → 

45° 

d, t, r som under 1) 
a = t/2 Afstand mellem pakninger *) 

r 
t

a 

 
 
 
 
 
 
*) Afstanden a må i begge tilfælde kun overskrides minimalt. 10 - 15 % kortere afstand giver ikke problemer. 
Ved skiftende emnetykkelse, eller ved overskridelse af de 60 cm, skal placeringen af niplerne planlægges 
nøje inden arbejdet sættes i gang.  

**) Lodrette emner injiceres nede fra og op. Der injiceres til der kommer materiale frem i den næste pakning, 
herefter påsættes nippel (med kontraventil) og der injiceres videre fra denne. 


