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1 ORIENTERING

Föreliggande redovisning ingår som del i projekt "Isolering och beläggning för

Höga Kusten-bron". Projektet omfattar bl a laboratorieundersökningar samt prov-

läggning, av ett antal isolerings- och beläggningssystem, på bro BD 1377 vid

Pitsund.

Delredovisningen avser en kompletterande laboratorieprovning av vidhäftnings-

skjuvhållfasthets- och glidegenskaper för isoleringssystem med polymerbitumen-

matta, polymerasfaltmastix respektive konventionell asfaltmastix. Den komp-

letterande undersökningen utförs som en följd av tidigare delundersökning och

inledande provning (l). Undersökta isoleringssystem ingår bland provlagda

system på bro BD 1377 vid Pitsund.

Vidhäftnings- och skjuvhållfasthetsprovning utförs vid provningstemperaturerna

20°C och 50°C. Provningen utförs utan föregående värmelagring eller åldring.

Glidprovning utförs vid provningstemperatur 60°C och lutningen 15°.

Syftet med undersökningen har främst varit att jämföra de tre systemens egen-

skaper vid högre temperaturer, mot bakgrund av de resultat som erhållits för

system med polymerbitumenmatta i den inledande provningen (1). Provnings-

resultaten bör i första hand klarlägga om isoleringssystem med polymerbitumen-

matta har avgörande sämre (eller bättre) vidhäftnings- och skjuvhållfasthets-

egenskaper vid högre temperaturer än motsvarande system med polymermodi-

fierad asfaltmastix eller konventionell asfaltmastix.

2 PRODUKTER

Primerprodukter, isoleringsmatta, asfaltmastix, polymerasfaltmastix och polymer-

gjutasfalt ingår i undersökningen. Produkterna beskrivs i tabell 1.
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Tabell 1 I undersökningen ingående produkter

Produkt Beskrivning Tillverkare

Sadofoss Asfaltprimer med 40-50 % lös- Casco Nobel, Danmark
ningsmedel

NM 270 Rostskyddsprimer, epoxi med Nils Malmgren

järnoxid och lösningsmedel

NM 52 T Tjärepoxi med 3.5 % tjära Nils Malmgren

Isoleringsmatta 3.5 mm SBS-modifierad svets- Trebolit

bitumenmatta

Asfaltmastix Tjörnrecept med 16.5 % binde- Binab/Nynäs

medel B 85

Pol.asfaltmastix Med 18.5 % polymerbinde- Binab/Nynäs

medel Pmb 32

P0l.gjutasfalt GJA 8 Med 8 % polymerbindemedel Binab/Nynäs

Pmb 32

3 LABORATORIEPROVNING OCH PROVNINGSRESULTAT

Undersökningen omfattar vidhäftningsprovning, skjuvhållfasthetsprovning och

glidprovning. Vidhäftnings- och skjuvhållfasthetsprovning har utförts i enlighet

med motsvarande provningsprogram och metodik som för isoleringssystem för be-

tongbroar (Bro 94). Glidprovning har utförts i enlighet med tyska provningsföre-

skrifter för isoleringssystem på stålbroar (TP-BEL-ST).

Undersökta system är isoleringssystem med polymerbitumenmatta, polymerasfalt-

mastix respektive konventionell asfaltmastix. Systemen har sina motsvarigheter på

bro BD 1377, och ingående material (jfr tabell 1) har tagits ut i samband med

provlåggningen på bron under maj/juni 1993.

I laboratorieundersökningen ingående system med polymerbitumenmatta mot-

svaras av systemen 4 och 5 på provbron (olika slitlager). Systemet med polymer-

asfaltmastix motsvaras på samma sätt av systemen 6 och 7. Systemet med konven-

tionell asfaltmastix motsvaras av referenssystemet på bron, system 1.

Undersökningen har pågått under perioden 94-07 till 94-10.
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3.1 Vidhäftning

Vidhäftningsprovning har, som vid den inledande provningen (1), utförts med

plattor av stål, och provningsmetodik i enlighet med motsvarande metodik för iso-

leringssystem för betongbroar i Bro 94. Metoden avser vinkelrät provdragning

med MTS drag-tryckprovningsutrustning. Provytans diameter är 50 mm och drag-

kraftsökningen 200 N/s. *

I den aktuella undersökningen utförs provdragning vid 50°C och vid 20°C. Prov-

kroppen har före provningen tempererats vid angiven temperatur i 1°C. Provning

utförs sedan i direkt anslutning till tempereringen.

Avsikten är som nämnts att klarlägga om isoleringssystem med polymerbitumen-

matta har avgörande sämre (eller bättre) vidhäftningsegenskaper vid högre tempe-

ratur än motsvarande system med polymermodifierad asfaltmastix respektive

konventionell asfaltmastix.

Resultaten redovisas i tabell 2.

Erhållna resultat visar att isoleringssystemet med polymerasfaltmastix vidhät'tar

bättre mot underlaget, vid högre tempereraturer, än övriga två undersökta system.

med polymerbitumenmatta respektive konventionell asfaltmastix. Brott uppstår i

samtliga fall huvudsakligen i själva isoleringsskiktet, nära underlaget. Vid 50°C

erhålles vidhäftningsvärden på cirka 0.5 N/mm2 för polymerasfaltmastix, medan

motsvarande värde för polymerbitumenmatta respektive konventionell asfalt-

mastix i båda fallen uppgår till ungefär hälften av detta (0.2 och 0.3 N/mmz).
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Tabell 2 Vidhäftningsprovning för isoleringssystem med polymerbitumen-
matta, polymerasfaltmastix respektive konventionell asfaltmastix.

 

System Provnings- Vidhäftning (N/mmz) Typ av brott
temperatur

(°C) medelvärde enskilda värden

  

I Isolerings-
matta 50 0.2 (0.23 0.28 0.25) Brott i svetsbitumen

NM 52 T*

NM 270 20 1.0 (0.94 0.97 0.87) Brott i svetsbitumen samt i

Stål 0.89 1.12) mattans avsandning

 

4, I i' i n. : '

;gg 1 . Mastix pol
,ul , IH' I

, , .l gl: I'

I'H"

Sadofoss

NM 52 T* 50 0.5 (0.51 0.57 0.43) Brott i polymermastixlagret

NM 270

Stål 20 2.0 (2.32 2.27 1.32) Brott som ovan samt limbrott

 

Mastix

Sadofoss 50 0.3 (0.29 0.38 0.32 Brott i mastixlagret

Stål 0.33 0.40)
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Figur 1 Vidhäftningsprovning
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3.2 Skjuvhållfasthet

Skjuvhållfasthetsprovning har, som vid den inledande provningen (1), utförts med

provplattor av stål, och provningsmetodik i enlighet med motsvarande metodik för

isoleringssystem för betongbroar i Bro 94. Metoden avser direkt skjuvpåverkan

och utförs med hjälp av en MTS drag-tryckprovningsutrustning, med skjuvhastig-

heten 10 min/min.

I den aktuella undersökningen utförs provningen vid 50°C samt vid 20°C. Värme-

lagring har ej föregått provningen. Provkroppen har tempererats vid angiven

temperatur i 1°C och provningen utförts i direkt anslutning till tempereringen.

Avsikten har som nämnts varit att klarlägga om isoleringssystem med polymerbi-

tumenmatta har avgörande sämre (eller bättre) skjuvhållfasthetsegenskaper vid

högre temperatur än motsvarande system med polymermodiñerad asfaltmastix

respektive konventionell asfaltmastix.

Undersökta system överensstämmer med de i avsnitt 3.1 undersökta systemen.

Som skyddslager ingår här polymermodiñerad giutasfalt.

Resultaten redovisas i tabell 3.

Erhållna resultat visar att skjuvmotståndet är lägst för isoleringssystemet med

polymerbitumenmatta. Efter 10 mm "glidväg" vid 50°C är skjuvmotståndet

0.05 N/mmz, varvid skjuvkraftema tas upp i mattan. Ingen glidning eller bestående

deformation uppstår.

För systemet med polymerasfaltmastix är motsvarande skjuvmotstånd vid 10 mm

drygt dubbelt så högt. Även här tas skjuvkraften upp i isoleringen.

För konventionell asfaltmastix är samma motstånd 0.09 N/mmz, och mastixlagret

bryts sönder vid maximal skjuvkraft.

Beträffande skjuvprovning vid 20°C är skjuvmotståndet likaledes ungefär dubbelt

så högt för polymerasfaltmastix som för polymerbitumenmatta. Mastixlagret bryts

sönder vid maximal skjuvpåverkan, medan polymerbitumenmattan återgår till ur-

sprungligt läge efter provningens slut (>lO mm skjuvning).
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Figur 2

Skjuvmo'rsfönd (kN)

Förspänningsutrustning för skjuvhållfasthetsprovning
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Figur 3
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Skjuvmotstånd för undersökta isoleringssystem vid 20°C och 50°C



        

Tabell 3 Skjuvhållfasthetsprovning för isoleringsystem med polymerbitu-

menmatta, polymerasfaltmastix respektive konventionell asfalt-

mastix.

System Provnings- Skjuvhållfasthet Kommentar
temperatur (N/mmz)
(°C) efter "glidväg"

1 mm 10mm

GJA pol Max skjuvmotstånd, 2 0.05

Isolerings- 0.02 0.05 N/mmz, uppstår efter > 10mm.

matta 50 (0.02 0.02) (0.05 0.05) Skjuvkraften tas upp i mattan

NM 52 T*

NM 270 20 0.15 0.33 Max skjuvmotstånd, 0.34

Stål (0.13 0.16) (0.32 0.34) N/mmz, efter ca 13 mm **

Max skjuvmotstånd 2 0.12

GJA pol N/mmz, efter > 10 mm.

Mastix pol 50 0.04 0.12 Skjuvkraften tas upp i mastix-
(0.03 0.04) (0.13 0.12) lagret

Sadofoss

NM 52 T* Max skjuvmotstånd efter

NM 270 20 0.30 0.76 9 mm. Skjuvkraften tas upp i

Stål (0.29 0.31) (0.73 0.78) mastixlagret som bryts sönder

GJA

Mastix

Max skjuvmotstånd efter

Sadofoss 50 0.04 0.09 >10mm.Skjuvkraften tas upp i

Stål (0.04 0.04) (0.09 0.10) mastixlagret som bryts sönder

  

* Med avsandning (fraktion O.5-2.0 mm)

**Provkroppen värmelagrad 3 månader vid 50°C
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3.3 Glidprovning

Glidprovning utförs för att få en uppfattning om isoleringssystemets glidbenägen-

het vid hög temperatur och kraftig lutning på bron. Under provningen utsätts isole-

ringen för tryck- och skjuvpåverkan under inverkan av endast beläggningslagrets

tyngd.

Provningen utförs vid 60°C och provet lutande 15°. Metodiken överensstämmer i

stort med tysk provning enligt TP-BEL-ST för stålbroar. (Metodiken har under

1993 utvärderats, inom föreliggande VV-Huvudprojekt, vad gäller broisolerings-

system med polymerbitumenmatta för betongbroar. Undersökningen har redo-

visats i VTI Notat 17-93. (4))

Metodik

Isoleringen appliceras enligt föreskrift på underlag av stål (15 mm, Sa 2.5).

Provplattan placeras sedan i en form och den isolerade ytan beläggs med ett

cirka 10 cm tjock skikt av asfaltbetong, motsvarande 180 kg/mz. Beläggnings-

massan har utgjorts av en ABT 4 som packats vid 150°C i sex lager med hjälp

av manuellt driven marshallstamp och varm tryckfördelande platta. Erhållen

hålrumshalt uppgår härvid till cirka 20 %.

Då provplatta och form kallnat tas formen bort och beläggningslagrets yttre

ytor förseglas så att inget sönderfall sker under den kommande värmebelast-

ningen. Provplattan placeras sedan på ett stativ vid lutningen15°, varefter stativ

och prov överförs till ett värmeskåp vid temperaturen 60°C. Beläggningens

placering bestäms mot en mätlinjal på stativet. Mot samma mätlinjal avläses

sedan glidningen efter 24, 48, 72 och 100 timmar. Tre provkroppar provas.

System med polymerbitumenmatta respektive polymermodiñerad asfaltmastix

(motsvarande systemen 4 och 5 respektive 6 och 7 på bro BD 1377 vid Pitsund)

har undersökts.

Resultaten redovisas i tabell 4.

Erhållna resultat visar att båda systemen glidit endast i mindre omfattning, efter

100 timmars värmelagring och lutning. Systemet med polymerbitumenmatta har

glidit i medeltal 0.7 mm och systemet med polymerasfaltmastix ungefär dubbelt så
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mycket. Glidning Uppstår endast mellan isolering och underlag (i eller mot

primem).

Resultaten kan jämföras med de resultat som erhållits vid motsvarande undersök-

ning för ett antal isoleringssystem med olika slag av polymerbitumenmatta (tjock-

lek 5 mm) på betongunderlag. Motsvarande glidvärden varierade då mellan 0 och

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

uppstår en del komplikationer varför provningen som regel avbryts).

Nämnas kan att i de tyska kravspecifikationema enligt TL-BEL-ST för stålbroar

indelas isoleringssystemen i fyra s k Verschiebungsklassen. För Verschiebungs-

klasse 1 krävs < 0.5 mm glidning, efter 100 timmar (vid 15 % lutning och värme-

lagringstemperatur 60°C). För Verschiebungsklasse 4 accepteras glidningar på

mellan 10 och 15 mm.

  

 

 

  

  

Tabell 4 Glidprovning för isoleringssystem med polymerbitumenmatta res-
pektive polymerasfaltmastix.

System Lutning Glidning (mm)
Temperatur

24 tim 48 tim 72 tim 100 tim

Isolerings-

matta 15°

NM 52 T*

60°C 0 0.5 0.7 0.7
Stål (O 0 0) (0.5 0.5 0.5) (0.5 0.5 1.0) (0.5 0.5 1.0)

Mastix pol

Sadofoss 15°

NM 52 T*
NM 270 60°c 0.7 1.2 1.2 1.5
Stål (1.0 0.5 1.0) (1.51.01.0) (1.51.01.0) (2.0 1.01.5)

 

* Med avsandning (fraktion 05-20 mm)
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Figur 4 Glidprovning

4 KOMNIENTAR

I den redovisade undersökningen utförs vidhäftnings-, skjuvhållfasthets- och glid-

provsundersökningar för isoleringssystem med polymerbitumenmatta, polymer-

asfaltmastix respektive konventionell asfaltmastix. Samtliga tre system har sina

motsvarigheter på provbro BD 1377 vid Pitsund. Syftet har varit, att mot bakgrund

av tidigare inledande undersökningar för isoleringssystem med polymermodiñerad

bitumenmatta, söka klarlägga om isoleringssystemet av sist nämnda slag har

avgörande sämre vidhäftnings- och skjuvhållfasthetsegenskaper, vid högre på bron

förekommande temperaturer, än motsvarande system med polymerasfaltmastix

eller konventionell asfaltmastix.

Samtliga uppmätta vidhäftnings- och skjuvhållfasthetsvärden för isoleringssystem

med polymerbitumenmatta, både vid 50°C och 20°C, ligger lägre än motsvarande

värden för isoleringssystem med polymermodiñerad asfaltmastix. För systemet

med konventionell asfaltmastix har provning utförts endast vid den högre tempe-

raturen. Erhållna värden ligger härvid högre än för systemet med polymerbitumen-

matta, men lägre än för systemet med polymerasfaltmastix.

Erhållna vidhäftningsbrott uppstår i samtliga fall i isoleringen, dvs i polymerbitu-

menmattans svetsbitumenskikt eller i asfaltmastixlagret. Vidhäftningen mellan
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isolering och underlag är således bättre än vidhäftningen i själva isoleringen, vid

aktuella temperaturer.

Skjuvbrott, vid skjuvning upp till 10 mm, uppstår ej för systemet med polymer-

bitumenmatta, utan skjuvkraften tas upp i mattan och provkroppen återtar sin ur-

sprungliga form efter avslutad provning. Skjuvbrott uppstår inte heller vid 50°C

för isoleringssystemet med polymerasfaltmastix. Vid 20°C däremot bryts mastix-

lagret sönder, efter 9 mm "glidväg" och maximalt skjuvmotstånd 0.76 N/mm.

Beträffande glidprovning vid 15° lutning och temperatur 60°C uppstår något

större glidning för polymerasfaltmastixsystemet än för systemet med polymerbitu-

menmatta. Glidningen uppstår mellan isolering och underlag, dvs i eller mot

primersystemet.

På grund av materialbrist har som nämnts isoleringssystem med konventionell

asfaltmastix ej provats med avseende på glidning (avsnitt 3.3 ) eller vidhäftnings-

och skjuvhållfasthet vid 20°C (avsnitt 3.1 respektive 3.2). Undersökningen bör om

möjligt kompletteras med dessa provningar, så att en mer fullständig bild av skill-

naderna mellan de tre aktuella isoleringssystemen erhålles.

5 REFERENSER

(l) Colldin Y., Nilsson Å., ISOLERING OCH BELÄGGNING FÖR HÖGA

KUSTEN-BRON. Laboratorieundersökning av vidhäftnings- och skjuv-

hållfasthetsegenskaper - Inledande provning, VTI Notat 68- 1994.

(2) BRO 94.

(3) TP-BEL-ST Technische Prüfvorschriften für die Prüfung der Dichtungs-

schichten und der Abdichtungs-Systeme für Brückenbeläge auf Stahl.

(4) Colldin Y., Nilsson Å., Broisolering - Polymerbitumenmattor. Labora-

torieprovning av glid- och skjuvegenskaper, VTI Notat 17-93.

VTI NOTAT 69- 1 994




