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1 ORIENTERING

Vid isolering av betongbroar med (polymer)bitumenmatta svetsas eller klistras mattan vanligt-

vis mot det primerbehandlade betongunderlaget.

Isoleringens vidhäftning till underlaget är av stor betydelse för isoleringens funktion på bron.
Styrkan och beständigheten hos vidhäftningen varierar med mattans kvalitet, betongens
beskaffenhet, typ av primer samt med appliceringsarbetets kvalitet.

Primem kan vara en bitumenlösning (med eller utan polymerinblandning) eller syntetisk
produkt som epoxi eller akryl. I Sverige används bitumenlösning med vidhäftningsmedel. I
Tyskland är epoxiprimer vanligt förekommande. I Danmark används mest primer av

klorkautschuk eller akrylbaserad typ.

Primem "säkerställer" vidhäftningen mellan isolering och betong. Den fungerar härvid också
som fuktspärr samt har en dammbindande effekt. En förutsättning för att god vidhäftning ska
erhållas, är effektiv vätning samt mekanisk förankring av primem i betongytans ojämnheter.
Betongytan ska vara väl förbehandlad samt fri från lösa partiklar, smuts och olja. Betongytan
bör också vara yttorr och yttemperaturen ligga under luftens daggpunkt.

Trots uppfyllda krav enligt ovan, vad gäller produkternas kvalitet, underlag, applicerings-
arbete och yttre omständigheter, uppstår ibland problem med blåsbildning mellan isolering
och underlag eller i isoleringen (blåsbildning i svetsbitumenskiktet under stommen).
Fuktvandring sker normalt inte mot brobaneplattans överyta, eftersom temperaturen där som

regel är högre än på brons undersida, men under ogynnsamma omständigheter kan fenomen
som osmotiskt tryck, kapillärkrafter samt vatten- och lösningsmedelsångtryck uppstå, med

lokalt försämrad vidhäftning som följd. Vatten och fukt kan med tiden tränga undan primern
(stripping). Detta gäller speciellt för bitumenprimer, varför ofta vidhäftningsmedel (som
diamin) tillsätts. Vid kraftig fuktpåverkan från betongen anses emellertid inte vidhäftnings-
medlet ha långtidsverkande effekt. (Stripping kan uppstå på grund av att de funktionella
molekylgrupper i bitumenet (t ex karboxylsyror) som främst står för adhesionen till

betongytan också har stor affinitet till vatten.)

Den huvudsakliga anledningen till att försämrad vidhäftning ibland uppstår med bitumen-

primer och isoleringsmatta anses vara fukt.

Omfattande undersökningar har utförts t ex under den senaste 2-årsperioden vid TRL för att

kartlägga den inverkan fukten i betongen har på vidhäftningen hos en isolering. Projektet rör
orsaker, detektering och förebyggande av fenomenet outgassing hos betongdäck ((1 v 3 då luft
och vattenånga frigörs från betongytan med blåsbildningseffekter i isoleringen som möjlig
följd.) I ett annat projekt behandlas fukthaltens betydelse för vidhäftningen och olika tork-
metoders inverkan. Dessa projekt är nu under avslutning. (Se avsnitt 5.)

Vid Vejtekniskt Institut i Roskilde genomfördes under senare delen av 80-talet det s k

klcebeprojektet (1), varvid bl a laboratorieprovning av totalt 180 primersystem utfördes.
Undersökningen visade att syntetiska primerprodukter av typ klorkautschuk, akryl, epoxi och

polyuretan gav bättre vidhäftning till betong. I undersökningen applicerades primern på torr
yta och lagrades sedan vid 100 % luftfuktighet, varefter rivprov utfördes. Klorkautschuk eller
akrylprimer förordades framför bitumenlösning i Danmark efter denna undersökning. Vid
motsvarande fältundersökningar utförda vid dåvarande TRRL (2) var slutsatserna beträffande



olika primerprodukters vidhäftning och vidhäftningens beständighet i stort desamma som i

Danmark.

Vid applicering av en matta medelst svetsning kan syntetiska primerprodukter (av typ

klorkautschuk, akryl och epoxi) skadas av värmen från svetsflammorna. Enligt danskt
förfarande skyddas därför primem med s k polymerbitumenlack.

Anledningen till att blåsbildning och vidhäftningsförlust ibland uppstår i och under isole-
ringen på en betongbro, antas som nämnts i första hand bero på fuktens inverkan. Innesluten
luft, fukt eller lösningsmedel kan under olika omständigheter orsaka blåsbildning med mer

eller mindre omfattande vidhäftningssläpp som följd. Detta har vid lokal mindre omfattning
oftast ingen nämnvärd betydelse för isoleringens funktion, men kan i andra fall leda till
omfattande och bestående skador med bulor och sprickor i beläggningen som följd. Stora

temperaturvariationer, långvarig exponering av isoleringen (utan att skyddslager och
beläggning kommer på) samt tunna beläggningslager kan bidra till att blåsbildning och skador
uppstår.

I föreliggande notat behandlas främst blåsbildning i samband med Vidhäftningsprovning på
laboratoriet, enligt BRO 94, och anledningar till detta. Blåsbildningen uppstår som regel
endast i samband med åldringscykler. Ett antal mindre laboratoriestudier som belyser
problematiken redovisas. Jämförelser görs med dansk metodik.

Vidhäftningsprovning på laboratoriet har utförts vid VTI, för isoleringssystem med polymer-

bitumenmatta, sedan mitten av 80-talet. Ett 50-tal system har undersökts med avseende på

vidhäftning efter åldringscykler. Vidhäftningsprovning utförs också i fält.



2 VIDHÄFTNING ENLIGT BRO 94

Enligt kravspecifikationer i BRO 94, för isoleringssystem med polymermodiñerad bitumen-
matta, utförs bl a Vidhäftningsprovning mot betongunderlag enligt angiven metodik.

2.1 Metod

Isoleringsmattan (200 mm x 400 mm) appliceras på blästrade väl borstade betongplattor (175

mm x 350 mm x 40 mm) av standardkvalitet, typ trädgårdsplatta. Lämplig mängd primer
appliceras enligt tillverkarens rekommendation och mattan svetsas sedan (eller klistras i
förekommande fall) fast på betongplattan. Vanligtvis får primem torka cirka 24 timmar innan

mattan appliceras. Isoleringen "trycks till" genom att en sandfylld cylinder rullas fram och åter

över mattan, varefter provplattan slutligen belastas med en tyngd på cirka 6 kg. Provning
utförs som regel både före och efter åldring, dvs två provplattor bereds.

Äldringen omfattar följande cykel och pågår under totalt 39 dygn:

- Termisk chock (180°C), för att simulera skyddsbeläggningens inverkan vid utläggning
på bron. En varm betongplatta placeras på provplattans isolerade sida och får svalna
där. Silikonpapper skiljer de båda plattorna åt.

- Lagring i 18%-ig NaCl-lösning under 10 dygn. Provplattan placeras på stöd så att

isoleringen men inte betongplattan kommer i direkt kontakt med lösningen.

- Termisk lagring vid 70°C under 21 dygn.

- Frys-tö-cykler. Provplattan placeras omväxlande i vatten (rumstemperatur),

kyla (-15°C) och värme (70°C). Totalt 7 cykler genomförs.

Provplattorna bedöms visuellt under åldringens gång och förändringar som blåsbildning
noteras. Vidhäftningsprovning utförs sedan, dock tidigast ett dygn efter avslutade

åldringscykler.

Vidhäftningsprovning utförs vid 20i1°C. Före provningen skärs mindre provytor ut, som
regel tre stycken på varje provplatta, och stålstämplar limmas fast på provytoma med hjälp av
epoxilim. Provytans respektive stålstämpelns diameter är 50 mm. Vid provningen dras

stålstämpeln loss med dragkraftsökningen 200 N/s och dragkraften applicerad vinkelrätt mot

provplattan. Dragkraften vid brott samt typ av brott registreras. (3)

2.2 Resultat och erfarenheter

Mot bakgrund av erfarenheter från Vidhäftningsprovning vid VTI enligt ovan angiven
metodik, för ett femtiotal isoleringssystem med polymerbitumenmatta, kan konstateras:

- Blåsbildning uppstår för flertalet system under åldringscykler, med varierande
vidhäftningsresultat som följd. Blåsbildningen uppstår som regel i samband med den
termiska lagringen vid 70°C, och kan sedan förvärras under den därpå kommande och
avslutande frys-tö-perioden. (Vid separat utförd värmelagring av matta, upp till 21



dygn vid 70°C, har konstaterats att viktförändringen hos mattan i inget fall uppgått till
mer än 0. 1% (avser provserie om 7 aktuella mattprodukter)).

- Blåsbildningen har ej kunnat relateras till typ av matta eller primer. Ej heller har
fuktinnehållet i betongen haft avgörande inverkan. Med primer avses
bitumenlösning av varierande slag (med eller utan polymer) samt mattor modifierade

med SBS eller APP. Även syntetiska primerprodukter av "dansk typ" (klorkautschuk
eller akryl) har undersökts. Också för dessa system har blåsbildning uppstått vid
termisk lagring. Brott har vid den efterföljande vidhäftningsprovningen i vissa fall
uppstått mellan primer och skyddande PMB-lack.

- Vid motsvarande åldring och vidhäftningsprovning med primer, spackel (cirka 5 mm,

för avj ämning av ytskadadbetong) samt polymerbitumenmatta har mycket kraftig

blåsbildning efter avslutande åldringscykler konstaterats i spackelskiktet. Det aktuella
spacklet består av SBS-modifierad bitumen och kalkstensñller. Halten polymer är
lägre än i förekommande mattprodukter, och ñllerhalten högre. (4)
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Figur 1 Vidhäftningsprovning och åldringscykler enligt BRO 94.



3 ÅLDR1N__G I ANSLUTNING TILL VIDHÃFTNINGSPROVNING
- JÄMFORELSE MELLAN SVENSK OCH DANSK METODIK

För isoleringssystem med polymerbitumenmatta, godtagna enligt BRO 94, används som
nämnts bitumenlösning med eller utan polymer och med tillsats av vidhäftningsmedel. För
danska system föreskrivs syntetisk primer, som klorkautschukprimer eller akrylbaserad
primer, vilken stryks med PMB-lack, en polymermodifierad bitumenlösning (som skydd för
svetslågomas värmepåverkan i samband med appliceringen av mattan).

I ett dansk-svenskt samarbetsprojekt under1990 till 1993 (5) jämfördes svenska och danska
system med polymerbitumenmatta. I studien ingår bl a en jämförelse mellan svensk och dansk

metodik för vidhäftningsprovning och åldringsförfarande i anslutning till denna.

Enligt dansk metodik bedöms vidhäftningen vid peelingtest, efter vattenlagring av prov-

kroppar vid 100 % luftfuktighet. Provkropparna lagras i övertäckt kärl, nedsänkta i vatten till
cirka 15 mm under den isolerade ytan. Provningsmetoden rangordnar i huvudsak beroende på
typ av primersystem och dess förmåga att motstå långvarig fuktpåverkan. Brott uppstår som
regel ej i eller mot stommen i mattan.

Provning enligt svensk metodik (jfr avsnitt 2 ) rangordnar främst beroende på förmåga att
motstå termisk påverkan samt beroende på själva isoleringsmattans "inre vidhäftnings-
egenskaper". Isoleringens och primems förmåga att motstå kraftig och långvarig fuktpåverkan
framgår ej av denna provning.

Vid provning enligt dansk metodik låg vidhäftningsresultaten före vattenlagring mellan 200
och 500 N/5 cm för de totalt nio mattproduktema med tillhörande bitumenlösning eller
syntetisk primer med skyddslack. Under vattenlagringens inverkan sjönk sedan peeling-
styrkan. För systemen med bitumenlösning sjönk peelingstyrkan snabbast och låg efter 100

dygns vattenlagring kring 100 N eller lägre. För de övriga systemen låg motsvarande värden
på mellan 170 och 450 N. Nämnas bör emellertid att ett primersystem med syntetisk primer
och skyddslack är cirka 3 gånger så tjockt som primerskiktet av bitumenlösning. Efter
peelingförsöken kunde konstateras att blåsbildning uppstått i mer eller mindre stor omfattning

för samtliga system. Blåsbildningen bedömdes för vissa mattor vara större än för andra,
oberoende av primersystem.

Vid provning enligt svensk metodik låg erhålla vidhäftningsresultat mellan 0.7 och 1.2 N/mm2
före åldringscykler. Under åldringen uppstod som regel blåsbildning, med mer eller mindre

försämrad vidhäftning Som följd.

Som slutkommentar vad gäller vidhäftningsprovning i den dansk-svenska undersökningen
konstateras att ingen enkel korrelation mellan dansk och svensk metodik föreligger, men att de
väl kompletterar varandra. En del förbättrande åtgärder föreslås för respektive metod, för att

erhålla mer fullständig information om vidhäftningens beständighet hos isoleringssystemet vid
åldring, samt i avsikt att sammanlikna de båda metoderna.



4 VIDHÃFTNING OCH BLÄSBILDNING - NÅGRA LABORATORIESTUDIER

I avsikt att förbättra aktuell laboratoriemetodik för vidhäftningsprovning och åldring av
isoleringssystem, samt för att uppnå bättre förståelse för uppträdande blåsbildningsfenomen
av varierande slag, har ett antal mindre laboratorieundersökningar genomförts. Några av dessa
redovisas i korthet nedan.

4.1 Vidhäftningens beständighet i fuktig miljö

Under perioden 1991-02 till 1992-12 genomfördes vid VTI en laboratoriestudie av fuktens
inverkan på vidhäftningen mellan isolering och betongunderlag för då aktuella och av

Vägverket godtagna isoleringsmattor och primerprodukter. Fem SBS-modifierade polymer-
bitumenmattor ingick i undersökningen och två primerprodukter. '

Produkterna anges i tabell 1.

Tabell 1: I undersökningen ingående produkter

            

Produkt Beskrivning

Beta SA 250 N / BL 20 RK SBS-modifierad (12%) bitumenmatta; stomme polyester
VTI nr 90076 (200g)/glas (50g); fyllmedel kalkstensñller

Beta SA 250 N / BL 20 RK SBS-modifierad (12%) bitumenmatta; stomme polyester
VTI nr 90131 (200g)/glas (50g); fyllmedel kalkstensfiller

Force Pont 5000 / Isoglasyr 11 P SBS-modifierad (11%) bitumenmatta; stomme polyester
VTI nr 90043 (250g); fyllmedel kalkstensñller

Force Pont 5000 / Isoglasyr 11 P SBS-modifierad (11%) bitumenmatta; stomme polyester
VTI nr 90084 (250g); fyllmedel kalkstensñller

YEP 6000 / Isoglasyr 11 P SBS-modifierad (14 %) bitumenmatta; stomme polyester
VTI nr 90075 (300g); fyllmedel kalkstensñller

BL 20 RK Bitumenlösning med amin

Isoglasyr 11 P SBS-modifierad bitumenlösning med amin

Utförande
En provplatta applicerades för varje isoleringsprodukt, enligt tillverkarens föreskrift och
metodik i tidigare nämnd vidhäftningsmetod. Provplattoma placerades därefter i vattenfyllda

kärl med den isolerade ytan uppåt så att 2/3 av plattan befann sig under vattnet. Kärlen försågs
med lock för att uppnå cirka 100 %-ig luftfuktighet för de isolerade plattorna. Med jämna
mellanrum bedömdes sedan vidhäftningen för de respektive systemen på plattorna. Härvid
lyftes provplattan rakt uppåt genom att med båda händer ta tag i överskjutande mattkant, samt
bedömdes visuell med avseende på eventuell uppkommen vidhäftningsförlust. Provplattans
vikt var cirka 2.2 kg. Lyft och bedömning utfördes en gång i månaden.
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Resultat
Under vattenlagringens första 3 månader förblev samtliga provplattor intakta. Vid 3 månader

registrerades dock ett litet släpp (mindre än 1 cm) i ena kanten för Beta VTInr 90076 / BL 20
RK, med motsvarande begränsade släpp i motstående kant efter ytterligare en månad. Först

efter 16 månader lossnade mattan påtagligt, med totalt 2 till 10 cm i båda sidor, för att efter
totalt 18 månaders lagring lossna helt från betongplattan.

Beteendemönstret för YEP 6000/ Isoglasyr 11 P vari stort detsamma, med ett litet släpp efter
7 månader och helt loss från betongen efter totalt 18 månader.

Övriga tre system hade ett mindre vidhäftningssläpp först efter 18 månader och lossnade helt

efter 22 månaders lagring.

Vid efterföljande visuella bedömning av provplattoma kunde konstateras att vidhäftningen

släppt huvudsakligen p g a stripping, d v 5 fukt har med tiden trängt undan primerskiktet.
Hastigheten med vilket detta skett för de olika systemen har varierat något, men variationen

har i detta fall ej berott på typen av primer. Båda primerproduktema har inledningsvis en
vatten (och fukt)-förträngande förmåga som under långvarig lagring vid 100 % luftfuktighet

och fuktbelastning via betongen efter hand emellertid bryts ner, med stripping och vidhäft-
ningsförlust som följd.

Kommentar
Vid åldring enligt vidhäftningsmetoden i avsnitt 2 (med åldringscykler), utsätts isoleringen ej
för ovan nämnda typ av kraftig fuktbelastning, varför inte heller strippingeffekter av
motsvarande slag uppstår. Enligt dansk metodik däremot utförs långtidsvattenlagring i fuktig
miljö, med avslutande peelingtest. Isoleringssystem, med bitumenlösning som ingående

primer, erhåller vid dessa provningar sämre resultat än motsvarande danska system med
klorkautschuk- eller akrylprimer För båda typerna av system uppstår emellertid blåsbildning
vid termisk lagring enligt åldringsförfarande med åldringscykler i anslutning till

vidhäftningstest. (Jfr avsnitt 3)

4.2 Primermängdens betydelse för vidhäftningsresultatet - BL 20 RK

Primermängdens betydelse för vidhäftningsresultatet har undersökts för tre SBS-modifierade
bitumenmattor med primer BL 20 RK.

Isoleringsmattan applicerades enligt metodik för vidhäftningsprovning (se avsnitt 2) men med
olika mängd primer, motsvarande 0, 150, 200 respektive 300 gram ursprunglig primer per m2.
Av tillverkaren rekommenderad mängd var 300 gram per m2. (Ursprunglig primer späddes i

förekommande två fall med xylen). Vidhäftningsprovning utfördes därefter vid rumstempe-
ratur (20_-151 °C).

Erhållna värden varierade mellan 0.6 och 1.6 N/mm2 och låg för samtliga tre mattor högst då
mattan applicerats på icke primerbehandlat betongunderlag. Uppmätta värden var då i
medeltal 1.6, 0.9 respektive 1.1 N/mmz. Lägst vidhäftningsresultat erhölls vid utspädning av
primern till 150 g/m2, med värden på motsvarande 1.1, 0.6 respektive 0.9 N/mmz, (1 v 3 en
försämring på 20 till 30 % vad gäller vidhäftningsstyrkan för aktuella mattor i kombination
med primern BL 20 RK.
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Ingen åldring av provplattoma utfördes emellertid i denna studie, vilket torde ha givit en
annan resultatbild med tanke på tilltänkt funktion hos primern, som dammbindare med
fuktförträngande förmåga.

4.3 Primern som fuktspärr - BL 20 RK

I anslutning till diverse laboratorieundersökningar vid VTI utfördes också en jämförande
studie vid SP av ett antal primerprodukters "förmåga att fungera som fuktspärr" på betong.
Bitumenlösning BL 20 RK jämfördes med en för ändamålet dålig respektive bra epoxiprimer.

(Figur 2)

Vid undersökningen applicerades primern på vattenlagrad men yttorr betongklots varefter den

relativa luftfuktigheten på primerytan registrerades kontinuerligt och jämfördes med icke
primerbehandlad betongklots.

För referensprovet (vattenlagrad men icke primerbehandlad betongklots) var registrerad

relativ luftfuktighet mot betongytan 90 till 95 % från start. Motsvarande värden registrerades
för BL 20 RK efter cirka 6 timmar, och för s k dålig epoxiprimer efter cirka 9 timmar. För den
bra epoxiprimern (som kan förväntas fungera som permanent fuktspärr) var uppmätt luftfuk-
tighet mot den primerbehandlade ytan cirka 75 % efter 6 timmar och cirka 85 % efter totalt 18
timmar.

BL 20 RK bedömdes i detta försök ej fungera som permanent fuktspärr på underlag av betong.
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Figur 2 En primers förmåga som fuktspärr. SP-provning 1990.
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4.4 Ett antal parametrars inverkan på uppkomsten av blåsor vid åldringscykler

Vid åldring av prOVplattor för vidhäftningsprovning enligt metodik i BRO 94 uppstår som

nämnts oftast blåsbildning, trots att isoleringen vid åldringen inte utsätts för nämnvärd

fuktpåverkan från betong (som vid danskt åldringsförfarande). Blåsbildningen är mer eller
mindre omfattande, varför erhållna provningsresultat kan variera för en och samma provplatta
(dålig repeterbarhet), liksom mellan olika provomgångar för samma system (dålig
reproducerbarhet).

En studie utfördes för att försöka klarlägga blåsbildningsfrekvensens beroende av ett antal

faktorer i sammanhanget. Dessa är:

- Betongunderlagets beskaffenhet vad gäller ojämnheter och mindre håligheter.

- Möjligheten att genom en pålagd tyngd på den isolerade ytan kunna begränsa eller få
en mer ensartad uppkomst av blåsbildning över provplattan.

- Appliceringens noggrannhet.

För dessa undersökningar användes en av Vägverket godtagen SBS-bitumenmatta (VTI nr
91004 från Trebolit) samt primer Isoglasyr 11 P.

4.4.1 Betongplattans beskaffenhet

En tänkbar anledning till att blåsbildning uppstår i eller under isoleringen är innesluten fukt

eller lösningsmedel (från primem) som frigörs ur håligheter i betongen.

Efter avslutad vidhäftningsprovning på provplattor med varierande blåsbildning (från "ej

märkbar" till "omfattande") frilades aktuella betongytor och bedömdes visuellt med avseende
på ojämnheter och håligheter. Inget samband mellan betongytans beskaffenhet och erhållen
blåsbildningsfrekvens kunde konstateras. För provplatta med kraftig blåsbildning konsta-

terades t ex i ett fall endast en mindre hålighet (diameter < 1 mm), medan för en annan platta
med obetydlig blåsbildning, förekomsten av håligheter och mindre gropar var betydligt mer

omfattande.

4.4.2 Möjligheten att begränsa blåsbildningen över provplattan medelst pålagd tyngd under
åldringen

Blåsbildning uppstår under aktuella åldringscykler som nämnts främst under den termiska
lagringen vid 70°C, och kan sedan förvärras under påföljande frys-tö-cykler.

Möjligheten att begränsa blåsbildningen eller få en mer ensartad uppkomst av eventuella

blåsor över provplattan genom att påföra en tyngd, motsvarande den från beläggningen,
undersöktes i denna studie.

Totalt sju provplattor applicerades, varav en som referens (åldrades ej), och övriga för åldring
och vidhäftningsprovning enligt BRO 94 (avsnitt 2). Hälften av dessa plattor åldrades med
pålagd tyngd (betongplatta på cirka 6 kg, med silikonpapper emellan) under värmelagring och
delar av den avslutande frys-tö-perioden. Övriga tre plattor åldrades i enlighet med metoden,
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d v 3 utan tyngd.

Erhållna provningsresultat gav ingen indikation på att tyngden skulle haft någon nämnvärd
inverkan på blåsbildningen eller vidhäftningsresultatet. Blåsbildning uppstod i varierande

omfattning på samtliga plattor (utom referensprovplattan). För plattor utan pålagd tyngd
varierade vidhäftningen från 0.5 till 1.2 N/mmz. För plattorna som lagrats med tyngd var
motsvarande intervall 0.6 till 1.2 N/mmz. Medelvärdet låg för båda serierna på 0.9 N/mmz,
med totalt nio provdragningar per serie.

4.4.3 Appliceringens noggrannhet

För kontroll av appliceringsutförandets betydelse för uppkomsten av blåsor, utfördes ett antal

"mindre noggranna svetsningar" av den utvalda isoleringsmattan (med primer).

Totalt åtta pmVplattor applicerades varav hälften "slarvigt". Samtliga provplattor åldrades

sedan i åldringscykler enligt aktuell metodik (avsnitt 2), med pålagd tyngd enligt tidigare

beskrivet fösök för hälften av de på olika sätt applicerde provplattorna. Vidhäftningsprovning
utfördes efter avslutat antal åldringscykler. Eventuell blåsbildning noterades.

Blåsbildning kunde konstateras på såväl slarvigt som noggrant applicerade plattor, med
Vidhäftningsresultat mellan 0.6 och 1.3 N/mmz. Lägst resultat erhölls vid en av dragningarna
på noggrant applicerad provplatta (utan extratyngd).
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5 KOMNIENTAR OCH FORTSATT ARBETE

Redovisat dokument behandlar i huvudsak blåsbildning i samband med vidhäftningsprovning

på laboratoriet samt vidhäftningens beständighet i fuktig miljö, för isoleringssystem med
polymerbitumenmatta. Laboratoriestudier som belyser blåsbildningsproblematiken redovisas.
Jämförelser görs med dansk metodik och undersökningar utförda vid TRL.

Blåsbildning vid laboratorieprovning

Vid VTI utförda laboratoriestudier, med avseende på vidhäftningsprovning enligt BRO 94, har
givit följande information och indikationer:

- Blåsbildning uppstår som regel i samband med åldringscykler, med mer eller mindre
försämrad vidhäftning som följd. Huvudsakligen uppstår blåsbildning vid den termiska
lagringen (70°C) i åldringscykeln, och kan sedan förvärras under den efterföljande
frys-tö-perioden.

- Den aktuella provningsmetoden rangordnar främst beroende på isoleringens förmåga
att motstå värmepåverkan samt isoleringsmattans inre vidhäftningsegenskaper.
Isoleringens och primems förmåga att motstå kraftig och långvarig fuktpåverkan
framgår däremot ej av denna provning. Provning enligt dansk metodik rangordnar med
avseende på sist nämnda parametrar och egenskaper.

- Blåsbildningen påverkar negativt metodens repeterbarhet och reproducerbarhet. Ett

antal tänkbara anledningar till att blåsbildning uppstår i samband med
värmelagringsprocessen har undersökts. Blåsbildningsfrekvensen har härvid ej kunnat
härledas till betongunderlagets beskaffenhet (innesluten fukt eller
lösningsmedelsrester) eller appliceringens noggrannhet. Ej heller har en pålagd tyngd

på den isolerade ytan medfört mindre blåsbildning över provplattan.

Med en sänkning av temperaturen, från 70°C till förslagsvis 60°C, vid värmelagring och frys-
tö-cykler, kan eventuellt blåsbildningen minskas eller elimineras i laboratorieåldrings-
processen. Detta bör undersökas.

Vidhäftningens beständighet i fuktig miljö

För isoleringssystem med SBS-modifierad svetsbitumenmatta i kombination med primer av
bitumenlösning har konstaterats:

- Vidhäftningen påverkas inledningsvis i mycket ringa omfattning av fukthalten i
betongen och den omgivande miljön, men försämras med tiden under långvarig
fuktpåkänning.

Detta har konstaterats också i danska undersökningar (1) och inom dansk-svenskt

samarbetsprojekt (5).

Likaledes konstateras i en TRL- undersökning, "Concrete bridge decks - Efects ofmoisture
and surface drying on waterproofing integrity", att Vidhäftningen hos ett isoleringssystem
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inledningsvis inte påverkas av betongens fuktighet (förutsatt yttorrhet). Angående den aktuella

TRL-undersökningen kan kort nämnas:

- En utvärdering av metoder för att mäta fuktinnehållet på en betongyta har gjorts,
liksom en utvärdering av förekommande metoder för yttorkning av betongbrodäck.
Vidhäftningens beroende av fukthalten i betongunderlaget har vidare studerats för ett
antal isoleringssystem, och för varje system befunnits vara relativt oberoende av
fukthalten, också när betongen uppnått nästan fuktmättnadsgrad.

- I utvärderingen av instrument och metoder för fuktmätning på betong ingår ett
stort antal mer eller mindre komplicerade utrustningar. Två icke-förstörande metoder
har godtagits och sedan använts vid utförda mätningar och vidhäftningsstudier i

projektet.

- Vidhäftningen för varje undersökt system har visat sig relativt oberoende av

fukthalten i betongen, också när betongen nästan nått sin mättnadsgrad. Erhållna
resultat och slutsatser avser dock vidhäftning som uppmätts inom tidsperioden 7 dagar
efter appliceringens utförande. Sju isoleringssystem ingår i undersökningarna, varav
tre med matta.

Vidhäftningen efter 6 månader kommer också att utvärderas.
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