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1 ORIENTFRING

Isoleringen på en bro utsätts för påverkan av varierande slag, under inverkan av trafiken

beläggningen, klimatet och diverse nedbrytningsprocesser. För bituminösa isolerings-

typer kan den mekaniska inverkan relateras till parametrar som belastningstid, normal- '

och skjuvkrafter samt rådande temperatur.

Isoleringen ska överföra eventuella skjuvkrafter till betongen. De största skjuvkraftema

orsakas av inbromsande fordon. Förhöjda temperaturer liksom stark lutning hos bron

medför även Ökad risk för skjuvning eller glidning.

Normalkraftspåverkan uppstår under beläggningens och trañkens inverkan.Vid stillastå-

ende och rullande trafik erhålls främst normalkrafter, medan vid kraftigt inbromsande

trafik (alternativt "rivstart") både normal- och skjuvkrafter uppstår. Risken för glid-

ningar och deformationer vid kraftig inbromsning är störst vid höga temperaturer. Vid

stillastående trafik och höga temperaturer föreligger också risk för deformationer,

medan låga temperaturer är mer kritiskt vid rullande trafik (huvudsakligen

normalkraftspåverkan). ( 1)

Temperaturer upp till 45°C anses kunna förekomma i en broisolering, liksom lutningar

upp till 70 (svenska förhållanden).

Ett isoleringssystems skjuvhållfasthet beror på typ av isolering, kvalitet och uppbyggnad

men också på vidhäftningen till underlaget och till överliggande lager.

Ett flertal provningsmetoder finns för provning av skjuvhållfasthet och/eller glidnings-

tendens hos broisoleringsprodukter och -system. I huvudsak förekommer tre olika typer

av provning :

0 Skjuvhållfasthetsprovning på själva isoleringsprodukten.

Vid provning av t ex en polymerbitumenmatta, skjuvas denna mellan stålplattor.

Provningsmetodiken förekommer enligt schweiziskt provningsprogram (2), liksom

enligt motsvarande österrikisk norm (3). Provningen (enligt nämnda metoder) utförs

vid 40 respektive 50°C och med skjuvhastigheten 10 respektive 50 mm/ min. Enligt
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den Österrikiska metoden skjuvas provet under både skjuv- och tryckpåverkan.

(Figur 1)

0 Skjuvhållfasthetsprovning på isoleringssystemet. .

En provkropp uppbyggd av t ex betong, primer, isoleringsmatta och skyddslager'

provas. Systemet skjuvas under inverkan av skjuv- och tryckkrafter. Ett antal prov-

ningsmetoder och utrustningar finns, där provningstemperatur, skjuvhastighet och

lutningen på provet varierar.

Enligt tysk provningsmetodik (4) utförs provningen normalt vid 23°C, skjuvhastig-

heten 50 mm/min och 150 lutning mot venikalaxeln (97% av pålagd kraft blir

skjuvkraft och 26% normalkraft).

Enligt österrikisk metodik (3) är motsvarande parametrar SOOC, 50 mm/min och 300

lutning mot horisontalaxeln (50% av pålagd kraft blir då skjuvkraft och 87%

normalkraft).

Vid motsvarande provningsmetodik (5) för isoleringsmattor enligt Bronorm 88 är

provningstemperaturen 20:10C, skjuvhastigheten 10 mm/min och applicerad kraft

endast skjuvkraft. (Figur 2)

0 Glidprovning på isoleringssystemet.

Provningen utförs vid en högre temperatur och provet lutande, under kraftpåverkan

endast från belåggningslagrets tyngd. Denna typ av provning förekommer vid t ex

Vejlaboratoriet i Roskilde och ingår för övrigt i tyska provningsföreskrifter för iso-

leringssystem på stålbroar, TP-BEL-ST (6).

Enligt aktuellt provningsprogram i Bronorm 88, för laboratorieprovning av isolerings-

system med polymerbitumenmatta, utförs skjuvhållfasthetsprovning på isoleringssyste-

met. Provningen utförs som nämnts endast vid rumstemperatur, varför ingen direkt

information om skjuv- och/eller glidegenskaper vid högre temperaturer erhålls.

Föreliggande undersökning har utförts som en kompletterande undersökning till skjuv-

hållfasthetsprovning enligt bronormen, och avser glidprovning vid lutning och hög
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temperatur under kraftpåverkan endast från beläggningslagret. Sju mattprodukter ingår i

undersökningen, varav fem godtagits enligt bronormen för isolering av betongbroar.

Produkterna har k0dats i notatet.
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Figur 1 Skjuvhållfasthetsprovning på isoleringsprodukt enligt schweizisk (Övre
bilden) resp Österrikisk metod (ref 2, 3).
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Figur 2 Skjuvhållfasthetsprovning på isoleringssystem enligt österrikisk (Övre
bilden), tysk resp svensk metod (undre bilden) (ref 3, 4, 5).
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2 PROVNING

Glidprovning har utförts för ett antal isoleringssystem vid hög temperatur och kraftig

lutning. Tre olika kombinationer mellan temperatur och lutning har valts. Dansk och.

tysk provningsmetodik har stått förebild.

2.1 Undersökta produkter

I undersökningen ingår totalt sju isoleringssystem med polymerbitumenmatta, varav sex

system med SBS-modifierad bitumenmatta (fem enskikts- och ett tvåskiktssystem) samt

ett system med AFP-modifierad bitumenmatta. Varje produkt har som regel kombi-

nerats med den primer (eller det primersystem) som föreslagits av tillverkaren.

Isoleringen har i samtliga fall applicerats på betongplatta och belagts med asfaltbetong,

cirka 180 kg/m2.

Tre primerprodukter eller -system har förekommit. Dessa är:

0 BL 20 RK, bitumenlösning utan polymertillsats

0 Isoglasyr 1 IP, bitumenlösning med tillsats av SBS-polymer

0 Klorkautschukprimer med skyddsskikt av PMB-lack (danskt primersystem)

Undersökta mattprodukter benämns här A - H och har sammanställts i tabell 1. Produk-

terna A, B, C, D och E har godtagits enligt bronormen. Produkterna F och G ingår i det

aktuella tvåskiktssystemet. (För produkt B anges i tabellen 2,4 mm svetsbitumenskikt,

medan bronormen föreskriver 23,0 mm. Kompletterande provning har emellertid utförts

i detta fall och kommersiellt tillgänglig produkt ska uppfylla kravet 23,0 mm.)
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Tabell 1 Undersökta polymerbitumenmattor

Produkt Polymer Fyllmedel Ovanyta Tjocklek

Total Under

stommen

(mm) (mm)

A SBS 11 % Kalksten 30 % Sand 5,0 3,0
B SBS 13,7 % Kalksten 32 % Sand 5,0 2,4
C SBS 11 % Kalksten 30 % Sand 5,0 3,0

D SBS 12 % Kalksten* Sand 5,0 3,2
E SBS 14 % Kalksten 33 % Sand 5,3 3,2
F SBS - 0 % Talk 4,9 2,9
G SBS - 0 % Granulat 4,3 1,5
H APP * * - 4,9 2,7

       

* Uppgift saknas.

2.2 Glidprovning

Glidprovning utförs i detta sammanhang för att få en uppfattning om isoleringssystemets

glidbenägenhet vid hög temperatur och kraftig lutning på bron. Under provningen ut-

sätts isoleringen för tryck- och skjuvpåverkan endast under inverkan av beläggnings-

lagrets tyngd.

Metodik

Isoleringsmatta (200 mm x 400 mm) appliceras på sandblästrade och väl borstade

betongplattor (175 mm x 350mm x 40mm) av standardkvalitet (trädgårdsplatta).

Lämplig mängd primer appliceras först på betongplattan med hjälp av en borste

och får sedan torka. Därefter appliceras isoleringsmattan (medelst t ex svetsning)

varefter den "trycks till" genom att en sandfylld cylinder på cirka 3.5 kg rullas tio

gånger fram och tillbaka över provplattan. På provplattan läggs sedan en tyngd

(betongplatta, ca 6 kg) och överflödig matta skärs bort längs betongplattans

kanter.

Provplattan placeras därefter i en stålform och den isolerade ytan beläggs med ett

cirka 10 cm tjockt skikt av asfaltbetong. Cirka 11 kg (motsvarar 180 kg/mz)

beläggningsmassa MAB 4T (1500C) packas härvid i sex lager med hjälp av
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manuellt driven marshallstamp (3.2 kg) och varm tryckfördelande platta. Stampen

får vid packningen av respektive lager falla fritt cirka 10 cm, 50 gånger mot den

varma plattan. (Beläggningsskiktets hålrumshalt har vid tillfälle bestämts till 20

volym-%.)

Då pr0vplatta och form kallnat tas formen bort och beläggningslagrets yttre ytor

"förseglas" så att inget sönderfall sker under den kommande värmebelastningen.

Detta kan åstadkommas med hjälp av speciell tejp eller lämpligt förseglingspre-

parat. Provplattan placeras sedan på ett stativ vid en viss lutning varefter stativ och

prov överförs till ett värmeskåp vid avsedd temperatur.

Beläggningens placering fastläggs mot en mätlinjal på stativet. Mot samma mät-

linjal avläses sedan glidningen med jämna mellanrum. (Figur 3)

Glidningar upp till maximalt 50 mm kan avläsas. Vid större glidningar kan diverse

komplikationer uppstå varför avläsning ej är meningsfull och provningen därför som

regel bör avbrytas.

2.2.1 Temperatur 50°C och lutning 45° resp 30°

En inledande undersökning utfördes vid 50°C. Isolerings- och beläggningssystemets

lutning var vid denna temperatur 45 respektive 30°. Totalt tre olika isoleringssystem

ingick (mattorna C och D med primer Isoglasyr llP, samt tvåskiktsystem F+G med

klorkautschukprimer och PMB-lack.

Sammanfattningsvis kan konstateras att glidningen i samtliga fall huvudsakligen upp-

stod mellan isoleringsmatta och underlag, dvs mot eller i primerskiktet. Uppmätta glid-

ningar var förhållandevis stora och överensstämmelsen mellan provplattor ej tillfreds-

ställande.

Vid lutningen 450 hade glidningar på cirka 50 mm eller mer uppstått för samtliga prov-

plattor efter 24 timmar. Stora variationer mellan provplattor kunde också konstateras,

varför kombinationen 50°C/450 ej ansågs lämplig. Mattorna C och D ingick i denna

provningsomgång.
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Vid lutningen 30O uppstod på motsvarande sätt stora glidningar och/eller variationer i

provningsresultat. I denna provningsomgång ingick matta C och ovan nämnda tvåskikts-

system.

Erhållna glidningsresultat har sammanställts i bilaga 1.

2.2.2 Temperatur 60°C och lutning 15°

Efter inledande glidprovning vid 60°C och provet lutande 15O ansågs denna tempera-

tur/lutningskombination så pass lovande, att ett större antal isoleringssystem och prov-

plattor provades för bättre utvärdering av metodiken. Metodiken överensstämmer i stort

med tysk provning enligt TP-BEL-ST för stålbroar.

Totalt åtta systemkombinationer undersöktes. Glidningen noterades med jämna mellan-

rum under 100 timmars värmebelastning. Följande kan konstateras efter avslutad

provning:

0 För ett av isoleringssystemen uppstår ingen glidning alls. Mattan är den enda APP-

modiñerade bitumenmattan (H) i undersökningen, kombinerad med primem

BL 20 RK.

0 Isoleringssystemen med mattoma B, C, D och E glider mellan cirka 3 och 13 mm. I

samtliga dessa system ingår primem Isoglasyr llP.

0 För återstående tre isoleringssystem uppgår glidningen till mer än 50 mm redan efter

mindre än ett dygn. Ett av dessa system är tvåskiktssystemet F+G med klor-

kautschuk och PMB-lack. I övriga två system ingår isoleringsmattorna A respektive

D i kombination med primem BL 20 RK.

Nämnas bör att registrerad glidning utgör summan av den glidning som uppstår i eller

mot primerskiktet och motsvarande glidning mellan isolering och överliggande lager.

Sist nämnda glidning har i dennna undersökning haft mindre betydelse, 0-1 mm.

Erhållna resultat redovisas i figur 4 och bilaga 2.
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Figur 3 Utrustning för glidprovning
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Figur 4 Glidning för undersökta isoleringssystem. (Glidning i mm som funktion av

tiden i timmar.)
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3 RESULTAT OCH KOMlVIENTARER

Erhållna glidprovningsresultat vid 60°C och lutning 15o varierar, från ingen glidning

alls efter 100 timmar till kraftig glidning redan efter mindre än ett dygn. Dessa resultat_

har jämförts med tidigare erhållna resultat från funktionsprovning, enligt provnings-.

program i Bronorm 88. Sist nämnda provningar avser följande parametrar:

0 Skjuvhållfasthet. Provningen utförs vid rumstemperatur, skjuvhastighet

10 mm/min och konstant inspänningstryck på 0.07 N/mm2. Provplattoma värme-

lagras först vid SOOC under 3 månader. Bronormens krav anger _>_O.15 N/mm2 efter

10 mm skjuvning.

0 Vidhäftning mot betong. Provningen utförs vid rumstemperatur och vinkelrät

dragning med dragkraftsökningen 200 N/s. Bronormens krav anger _>_1.0 N/mm2

(efter åldringscykler).

0 Mjukpunkt (Kula och Ring). Bronormens krav anger 212000

En jämförande översikt har sammanställts i tabell 2.

Skjuvhållfasthet

Endast för tvåskiktssystemet F+G har avvikande lågt skjuvmotstånd registrerats

(0.07 N/mmz). Skjuvkraftema tas upp i mattskikten utan att systemet glider mot

underlag eller ovanliggande beläggningslager. Systemet är mycket mjukt och uppfyller

därför inte heller bronormens krav. Det låga skjuvmotståndet hos systemet har sin

"förklaring" i att inget filler ingår i polymerbitumenet.

För övriga undersökta system ligger skjuvmotståndet mellan 0.22 och 0.39 N/mm2. För

produkterna B, C, och E i kombination med Isoglasyr 11P ligger skjuvmotståndet

mellan 0.22 och 0.30 N/mmz. (Inga resultat för matta D med samma primer föreligger.)

För mattoma A och D med BL 20 RK är skjuvmotståndet 0.25 respektive 0.29 N/mmz.

Den aktuella AFP-modifierade mattan har ej tidigare provats med avseende på skjuv-

hållfasthet enligt bronormen. För andra AFP-modifierade mattor som genomgått denna

provning vid VTI kan emellertid konstateras att inget system uppfyllt bronormens krav.

För dessa isoleringssystem gäller generellt att fullständigt vidhäftningssläpp uppstått
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mot underlag eller beläggningslager efter mindre än 10 mm skjuvning under högt

skjuvmotstånd.

Vidhäftning mot betong

Endast för tvåskiktssystemet har avvikande låg vidhäftning registrerats. (Här angivna.

vidhäftningsresultat avser vidhäftning före åldringscykler för samtliga produkter. Vid-

häftningen efter åldringscykler är som regel något högre, för godtagna system).

Vidhäftningsresultat för den AFP-modifierade mattan finns ej tillgängligt.

Mjukpunkt

Registrerade mjukpunkter ligger för de SBS-modifierade mattoma mellan 126 och

134OC. Den AFP-modifierade mattans mjukpunkt uppgår till 1550C.

Sammanfattningsvis kan konstateras att det tvåskiktssystem som vid skjuv- och vid-

häftningsprovning enligt bronormen uppvisat låga och icke acceptabla resultat också

glidit avsevärt vid den aktuella glidprovningen. Även andra system har emellertid, trots

högt skjuvmotstånd och god vidhäftning vid rumstemperatur, uppvisat stor glidnings-

tendens vid 60 0C (mattoma A och D med BL 20 RK).

Beträffande de idag enligt bronormen godtagna isoleringssystemen för betongbroar kan

konstateras att mattan E med Isoglasyr llP glidit minst vid provningen, cirka 3 mm

efter 100 timmar, och mattan C med samma primer drygt dubbelt så mycket. För övriga

undersökta och enligt bronormen godtagna system har större eller betydligt större glid-

ningar uppstått.

Tre av deenligt bronormen godtagna mattoma (B, D och E) har i bronormen godtagits

både i kombination med BL 20 RK och med Isoglasyr llP, medan övriga två godtagna

mattor endast kombinerats med Isoglasyr 11P.

Den utförda glidundersökningen indikerar emellertid att valet av primer kan ha av-

görande betydelse för systemets förmåga att motstå skjuv- och glidpåverkan vid högre

temperaturer, varför glidprovning bör införas som kompletterande provning i det fall

isoleringssystemet ska kunna användas också för broar med viss lutning.

Den provningsmetodik som använts i denna undersökning anses fungera bra. Vissa för-

bättrande åtgärder är emellertid önskvärda, t ex med avseende på packningen av be-
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läggningslagret, temperering av provkroppar, avläsningsmöjligheter m m. En slutgiltig

provningsmetod bör fastläggas och en provserie med ytterligare ett antal primerproduk-

ter provas för att bättre belysa primems avgörande betydelse i sammanhanget.

  

Tabell 2 En jämförelse mellan undersökta systems glidning och ett antal andra
provningsresultat

Matta Primer Glidning efter Skjuvhåll- Vidhäft- Mjuk-
100 tim 60°C/15° fasthet ning punkt

(mm) (N/mm2 (N/mm2 <°C>

A BL20RK >50 0,25 0,9 126
B Isoglasyr 1 IP 13 * 0,22 0,7 130

C Isoglasyr 11P 7 0,30 0,8 131
D Isoglasyr 11P 7* - - 134
D BL20RK >50 0,29 0,9

E Isoglasyr llP 3 0,22 0,7 132

F+G Klork. och PMB >50 0,07 0,4 132/ 127
H Isoglasyr 11P 0 - - 155

        

* Stora variationer i provningsresultat har erhållits. Jfr bilaga 2.

4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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Bilaga 1

Tabell Glidning i mm för undersökta isoleringssystem vid 50°C och lutning 45° resp 30°

    

Matta Temp Tid (tim)

Primer (°C)
/
Lutn (O) 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

C 1 50/45 1 3 44
Isogl. 11P 2 -"- 9 31 >50

3 -"- 1 4 6 >50

D 1 -"- O 3 7 >50

Isogl. 11P

C 1 50/30 4 5 5 7
Isogl. 11P 2 -"- >50

3 -"- 30 >50

4 -"- 7 19 25

F+G 1 -"- 4 28 >50

Klork. 2 -" 3 18 49

PMB-lack
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Bilaga 2

   

Tabell Glidning i mm för undersökta isoleringssystem vid 60°C och lutning 15°

Matta Tid (tim)
primer 2 4 7 24 27 46 48 71 72 100

A 1 >50
BL20RK 2 7 >50

3 1 14 >50

B 1 0,5 1 2,5 12 36 >50
Isogl. 11P 2 0 0,5 1,5 5,5 9 12 16

3 0 0,5 1,5 4 6,5 8,5 10

C 1 l 4 5 6,5 8,5
Isogl. llP 2 1,5 2,5 3 4 5

3 1,5 4 4,5 5,5 6,5

D 1 0,5 1 3 3,5 4,5 5

Isogl. llP 2 0,5 2 6,5
3 0,5 2,5 >50
4 0,5 1 1,5 3,5 5 5,5 6,5

5 0,5 1,5 5,5 >50
6 0,5 1 2 5 6,5 7,5 8,5

D 1 14 >50

BL20RK 2 44 >50
3 26 >50

E 1 0 0,5 l 2 2,5 2,5 3
Isogl. llP 2 O 1 2 3 3,5 3,5 3,5

3 0 0,5 1,5 3 3 3,5 3,5

F+G 1 21 >50
Klork. 2 31,5 >50
PMB-lack 3 43,5 >50

H 1 0 O O O

BL20RK 2 O O O O
3 O O O O
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