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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 inledande laboratorieprovning av vidhäftnings- och skjuv-

hållfasthetsegenskaper för ett isoleringssystem med polymerbitumenmatta, aktuellt

för Höga Kusten-bron.

Isolering med polymerbitumenmatta har utförts under snart ett tiotal år på betong-

broar i Sverige, men ej använts för stålbroar. I den aktuella inledande undersök-

ningen används en 3.5 mm tjock SBS-modifierad svetsbitumenmatta samt primer-

produkter av epoxityp eller bitumenlösnin g.

Provningen utförs vid högre och lägre temperatur, 50°C respektive -30°C, samt

vid rumstemperatur, både före och efter värmelagring. Syftet med provningen har

varit att få en uppfattning om isoleringssystemets "totala" vidhäftnings- och skjuv-

hållfasthetsegenskaper vid varierande temperaturer, liksom att få indikationer om

s k kemisk kompatibilitet i systemet, dvs om de i systemet ingående materialen ke-

miskt passar ihop eller om t ex glidningar kan förväntas uppstå på grund av att

mjukgörande komponenter vandrar från ett skikt i isoleringssystemet till ett annat,

under temperaturens och tidens inverkan.

2 PRODUKTER

Primerprodukter, isoleringsmatta och polymergjutasfalt 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

- SBF 311 A ningsmedel
- SBF 312 A

NM 270 Rostskyddsprimer, epoxi med Nils Malmgren

järnoxid och lösningsmedel

Isoglasyr 11 P Polymermodifierad asfaltprimer Binab

med cirka 60 % lösningsmedel

NM 52 T Tjärepoxi med 3.5 % tjära Nils Malmgren

Isoleringsmatta 3.5 mm SBS-modifierad svets- Trebolit

bitumenmatta

Pol.gjutasfalt GJA 8 Med 8 % polymerbindemedel Binab/Nynäs
Pmb 32

3 LABORATORIEPROVNING OCH PROVNINGSRESULTAT

Undersökningen omfattar vidhäftningsprovning och skjuvhållfasthetsprovning.

Provning har utförts i enlighet med motsvarande provningsprogram och metodik

som för isoleringssystem för betongbroar.

Undersökningen har pågått under perioden 92-06 till 92- 12.

3.1 Vidhäftning

Vidhäftningsprovning har utförts med provplattor av stål (15 mm, Sa 2.5). Prov-

ningsmetodiken överensstämmer med motsvarande metodik för isoleringssystem

för betongbroar, i enlighet med Bro 94. Metoden avser vinkelrät provdragning

med MTS drag-tryckprovningsutrustning. Provning utförs normalt vid rumstempe-

ratur (20°C), provyta med diameter 50 mm och dragkraftsökningen 200 N/s. I den

aktuella undersökningen har provning utförts också vid 50°C respektive -30°C. I

vissa fall har värmelagring föregått provningen. Provkroppen har tempererats vid

angiven temperatur :t 1°C och provning har sedan uförts i direkt anslutning till av-

slutad temperering.
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Inledningsvis utfördes provning på stålplattor som applicerats endast med primer

och/eller primer-(lim)system. Dessa provningsresultat redovisas i tabell 2.

Därefter undersöktes också provplattor med isolering bestående av primer och

polymerbitumenmatta. De ingående primerprodukterna var rostskyddsprimer

NM 270 respektive polymerbitumenprimer Isoglasyr 11 P. Resultaten redovisas i

tabell 3.

Kommentar till tabell 2:

I tabell 2 registrerade värden ligger som regel högt. Vidhäftningsbrott mot

själva stålet uppstår endast för primer av typ Sadofoss, applicerad direkt på

stålunderlaget.

Vidhäftningen mellan NM 270 och NM 52 T är också mycket god vid samt-

liga provningstemperaturer. Brott har inte i något fall registrerats mellan

NM 270 och NM 52 T. (En kompletterande provning utfördes senare med

NM 270 och NM 52 T, varvid NM 52 T avsandades och provplattan sedan

värrnelagrades 1 månad vid 70°C. Vid efterföljande vidhäftningsprovning,

utförd vid rumstemperatur, registrerades värden på mellan 7 och 9 N/mmz.

Provningen utfördes för att klarlägga om risk för skiktning mellan lagren av

epoxiprodukter förelåg. Provningen har medtagits i tabell 2.)

Med två skikt av NM 52 T har emellertid brott konstaterats mellan dessa

båda skikt, vid höga vidhäftningsvärden.

För primem Isoglasyr 11 P utfördes en rad försök, men orimligt låga värden

erhölls på grund av svårigheter att uppnå fullständig torkning av primem

under provstämpeln. Vidhäftningen mellan stämpel och primer blev otill-

räcklig varför inga resultat redovisas.

Kommentar till tabell 3:

Med isoleringssystem bestående av primer och isoleringsmatta erhålles vid-

häftningsbrott uteslutande i mattan. Vid provningstemperatur 50°C uppstår

brott i mattans svetsbitumen, vid 0.3 till 0.4 N/mmz. Vid rumstemperatur

uppgår Vidhäftningen till cirka 1 N/mmz. Vidhäftningen förbättras i båda

fallen något efter värmelagring vid 50°C. Vid -30°C har Vidhäftningen ökat

med mer än det dubbla, men enskilda värden varierar mer.
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Provning har utförts också med primersystem NM 270 och NM 52 T samt

polymerbitumenmatta. Tiden mellan de båda primerappliceringama var i ett

fall två dygn och i ett annat fall 14 dygn. I det senare fallet svepblästrades

rostskyddsprimem före appliceringen av NM 52 T. Vid efterföljande vid-

häftningsprovning (vid 20°C) erhölls i båda fallen goda vidhäftningsresultat

på i medeltal 1.3 N/mmz. Brott uppstod i mattans övre skikt samt mellan

matta och avsandning.

Sammanfattningsvis kan konstateras att vidhäftningen mellan stål och rostskydds-

primer NM 270 är mycket god, liksom vidhäftningen mellan rostskyddsprimem

och NM 52 T. Vidhäftningsresultat på upp till 10 N/mm2 har registrerats, utan att

brott i något fall uppstått mellan rostskyddsprimem och stålunderlaget.

Beträffande isolering med polymerbitumenmatta är vidhäftningen låg vid 50°C

men ökar med fallande temperatur. (För isoleringssystem med polymerbitumen-

matta på betongbroar krävs vid laboratorieprovning, enligt Bro 94, vidhäftning

_>_ 1.0 N/mm2 vid 20°C.)

                    

Figur 1 Vidhäftningsprovning
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Tabell 2 Vidhäftningsprovning med primer-(lim)system på stålunderlag

System Prov- Provningsresultat (N/mmz) Typ av brott*

nings-
tempe-

ratur

(°C)
medelvärde v enskilda värden

50 >4 (2.8 2.8 4.4) ' Brott mot stämpeln

NM 27000011) 20 >3 (1.3 1.6 3.1)

Stål -30 >2 (2.1 2.1 2.2)

NM 52 T (500 ;1)

NM 52 T (500 ;1) 50 _>_ 4-5 (4.0 4.2 4.7) Brott i NM 52 T samt

NM 270 (100 p) 20 2 2-10 (2.3 5.1 9.9) mot stämpeln

Stål -30 üz 4-6 ( 3.7 6.2 6.3)

SBF 311 A
NM 52 T (500 p) 50 3 (2.8 2.9) Brott mellan SBF 311 A

NM 270 20 3-4 (2.9 3.8) och NM 52 T

Stål -30 2-3 (1.5 2.8)

SBF 312 A

NM 52 T 50 3 (3.0 3.1) Brott mellan SBF 312 A

NM 270 20 3 (2.6 3.5) och NM 52 T
Stål -30 7-11 (7.3) (10. 5)

50 3 (2.9 3.0) Brott i SBF 31 1 A samt

2,; ;g SBF 311 A 20 4 (3.8 3.9) mot stål
Stål -30 9-10 (8.5) (9.7)

50 3 (2.9 3.3) Brott i SBF 312 A samt

SBF 312 A 20 5 (4.2 4.9) mot stål

Stål -30 7-11 (10.5 6.6) (10.5)

NM 52 T (m sand) Brott mot stämpeln och

NM 270 20 7-9 (7.0 9.3 8.4) i lim. (Provplattan lagrad
\ Stål 1 månad vid 70°C)

   

* Avser huvudsaklig typ av brott vid samtliga tre temperaturer.
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Tabell 3 Vidhäftningsprovning med isoleringssystem av primer och poly-

merbitumenmatta på stålunderlag

   

System Prov- Värme- Vidhäftning (N/mmz) Typ av brott
nings- lagring
tempe-

ratur

(°C) (mån/°C) medelvärde enskilda
värden

50 - 0.3 (0.23 0.29 0.33) Brott i svetsbitumen

3/50 0.4 (0.35 0.42 0.42) Brott i svetsbitumen

3/70 0.5 (0.51 0.53 0.51) Brotti svetsbitumen

20 - 1.0 (1.12 1.03 0.93) Brott i mattans avsand-

ning samt i svetsbitumen

3/50 1.4 (1.26 1.44 1.36) Brott i mattans avsand-

ning samt i svetsbitumen

och mot stommen

3/70 1.6 (1.47 1.53 1.73) Brott i mattans avsandning
samt i svetsbitumen och

mot stommen

  

 

      

Isolerings- -30 - 2.0 (1.68 2.70 1.60) Brott i svetsbitumen nära

matta stommen

NM 270 3/50 2.4 (2.44 2.60 2.16) Brott i svetsbitumen

Stål 3/70 1.8 (1.63 1.63 2.19) Brott i svetsbitumen nära

* stommen

50 - 0.4 (0.33 0.37 0.36) Brott i svetsbitumen

3/50 0.4 (0.40 0.33 0.37) Brott i svetsbitumen

3/70 0.5 (0.53 0.53 0.51) Brott i svetsbitumen samt

i mattans avsandning

20 1.1 (1.14 1.14 1.11) Brott i mattans avsand-

ning samt i svetsbitumen

350 1.4 (1.31 1.47 1.38) Brott i mattans avsand-

ning samt i svetsbitumen

3/70 1.6 (1.47 1.45 1.77) Brott mot stommen samti

svetsbitumen

' ' Isolerings- -30 - 2.8 (2.70 3.39 2.29) Brott i svetsbitumen nära
matta stommen

Isoglasyrl lP 3/50 2.4 (2.47 2.29 2.52) Brott i svetsbitumen

Stål 3/70 2.2 (1.96 2.04 2.47) Brott i svetsbitumen nära
\ stommen F
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3.2 Skjuvhållfasthet

Skjuvhållfasthetsprovning har utförts med provplattor av stål (15 mm, Sa 2.5).

Provningsmetodiken överensstämmer med motsvarande metodik framtagen för

underlag av betong och i enlighet med Bro 94. Metoden avser direkt skjuvpå-

verkan och utförs med hjälp av en MTS drag-tryckprovningsutrustning. Provning-

en utförs normalt vid rumstemperatur, efter 3 månaders värmelagring vid 50°C,

och skjuvhastigheten 10 mm/min. I den aktuella undersökningen har provning

utförts också vid 50°C respektive -30°C. Prövningen har för varje provnings-

temperatur utförts också utan föregående värmelagring. Temperering av prov-

kroppar har utförts som i anslutning till vidhäftningsprovningen (avsnitt 3.1).

Isoleringssystem med polymerbitumenmatta och skyddslager av polymermodi-

fierad gjutasfalt har undersökts. Två olika primerprodukter har härvid ingått, rost-

skyddsprimer NM 270 respektive polymerbitumenprimer Isoglasyr 11 P.

Erhållna resultat redovisas i tabell 4.

Kommentar till tabell 4:

Erhållna skjuvhållfasthetsvärden ligger för båda systemen lågt vid prov-

ningstemperaturen 50°C, varvid i båda fallen skjuvkraften tas upp i mattan,

och ingen direkt glidning uppstår mot stålunderlaget eller mot skyddslagret.

Efter värmelagring har skjuvmotståndet ökat något.

För provning vid rumstemperatur gäller att erhållna värden efter 10 mm

"glidväg" uppgår till cirka 0.3 N/mmz, vilket är dubbelt så högt som mot-

svarande krav enligt Bro 94 för betongbroar. Glidning uppstår vid dessa

skjuvkrafter mot primem för båda systemen.

Vid -30°C är skjuvmotståndet mycket högt, 1 - 3 N/mmz, och brott uppstår

efter mindre än 1 mm "glidväg". För system med NM 270 uppstår brott mot

primem, medan för system med Isoglasyr 11 P samma brott uppstår både

mot och i primern.
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Tabell 4 Skjuvhållfasthetsprovning med isoleringssystem av primer och
polymerbitumenmatta på stålunderlag, samt skyddslager av poly-

mermodifierad gjutasfalt

System Prov- Värme- Skjuvhållfasthet Kommentar
nings- lag- (N/mmz)

tempe- ring

ratur

(°C) mån efter "glidväg"
/°C

1 mm 10 mm

50 - 0.01 0.04 Max skjuvmotstånd. 2 0.04 N/mmz,

(0.01 0.01) (0.04 0.04) uppstår efter > 10 mm.

3/50 0.02 0.04 Skjuvkraften tas upp i mattan
(0.02 0.02) (0.04 0.05)

20 - 0.15 0.28 Glidning uppstår i huvudsak mot

(0.15 0.15) (0.27 0.29) primern

3/50 0.17 0.36

(0.16 0.18) (0.35 0.36)

-30 - Brott Brott uppstår mot primcm efter

1.1 - 2.2 < lmm "glidväg"

3/50 Brott
1.6 -2.9

50 - 0.01 0.02 Max skjuvmotstånd. 2 0.02N/mm2.

(0.01 0.01) (0.02 0.02) uppstår efter > 10 mm. Skjuvkraften
3/50 0.01 0.04 tas upp i mattan (svetsbitumen)

(0.01 0.01) (0.03 0.04)

20 - 0.14 0.28 Glidning uppstår i huvudsak mot

(0. 14 0.15) (0.28 0.28) primern efter 8 -9 mm "glidväg"

GJA pol 3/50 0.15 0.32
(0.14 0.16) (0.31 0.32)

Isolerings-

matta

Isoglasyrl 1P -30 - Brott Brott uppstår i och mot primern

0.8 - 1.7 efter < 1 mm "glidväg"

Stål 3/50 Brott
1.0 - 1.4
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Figur 2 Skjuvhållfasthetsprovning

4 KOMMENTAR, FORTSATT ARBETE

Redovisad undersökning ger en uppfattning om aktuella produkters och systems

vidhäftnings- och skjuvhållfasthetsegenskaper i ett temperaturintervall från 50°C

till -30°C.

Mot bakgrund av erhållna resultat och befintlig erfarenhet av motsvarande system

och provningsmetodik för betongbroar kan konstateras att isoleringssystem med

rostskyddsprimer NM 270 i kombination med epoxiprodukt NM 52 T, 3.5 mm

SBS-modifierad svetsbitumenmatta samt skyddslager av polymermodifierad gjut-

asfalt uppvisar goda vidhäftnings- och skjuvhållfasthetsegenskaper.

Erhållna vidhäftningsresultat varierar mellan 0.3 N/mm2 (vid 50°C) till mer än

2 N/mm2 (vid -30°C). Vidhäftningsbrott uppstår i samtliga fall i mattan. Vidhäft-

ningen mellan rostskyddsprimer och stålunderlag överskrider dessa värden med

stor marginal, liksom vidhäftningen mellan de båda epoxiskikten. Vidhäftningen

försämras ej under inverkan av värmelagring.

Skjuvhållfastheten i systemet varierar likaledes avsevärt med temperaturen, från

0.04 N/mm2 (vid 50°C) till mellan 1 och 3 N/mm2 (vid -30°C). I sist nämnda fall

uppstår brott mot primem efter mindre än 1 mm "glidväg", medan vid den högre

temperaturen skjuvkraften helt tas upp i isoleringsmattan.
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Kemisk kompatibilitet föreligger mellan de i systemet ingående produkterna.

Då förhållandevis låga resultat erhållits vid provningstemperaturen 50°C bör mot-

svarande provning i jämförande syfte utföras också för system med asfaltmastix

och/eller polymermodifierad asfaltmastix. Provningen utförs för att klargöra om

sist nämnda två system härvid nämnvärt avviker från det aktuella systemet med

polymerbitumenmatta eller ej.
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