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FÖRORD

I Sverige finns ungefär 25 000 broar av vilka ca 80 % är betongbroar.

Omsatt brokapital (nyproduktion samt drift och underhåll) är mer än en

miljard kronor per år (1989). Livslängden för en bro i Sverige är i

genomsnitt 65 år men man strävar efter en livslängd på 100 år.

Ur samhällsekonomisk synvinkel är det därför mycket viktigt med

kunskaper om de faktorer som påverkar broarnas livslängd. Väsentligt i

detta sammanhang är bromaterialens egenskaper.

I samarbete med Svenska fabriksbetongföreningen (SFF) arrangerar väg-

och trafikinstitutet (VTI) s k "BROMATERIALDAGAR". Syftet med dessa

materialdagar är att sammanfatta i dag känd kunskap om de materialtyper

som används vi tillverkning och underhåll av betongbroar. Efter en

allmän inledning, som behandlar det aktuella brobeståndet och Vägverkets

nya bronormer, kommer samtliga föredrag att anknyta till materialfrågor.

Ämnesområden som kommer att behandlas är cementbetong samt broisole-

ringar och -beläggningar. Som avslutning kommer ett antal inlägg att

göras underrubriken "NY TEKNIK".

Vi tror att den information som ges vid "Bromaterialdagarna" kan vara

värdefull för en rad intressenter inom "brosidan" som projektörer,

konstruktörer, plastchefer, arbetsledare, kontrollanter, broingenjörer,

laboratoriepersonal, materialtillverkare och -leverentörer,

entreprenörer, forskare m fl.

Kenneth Asp
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ABSTRACT

Papers presented at the conference were as follows:

Swedish bridges today. An overview (Olnhausen,Wv); Bridge standards 88
(Ingvarsson,H); Cement concrete. The corrosion resistance of concrete
bridges - an overview (Byfors,K); - experience from Stockholm Highways
Department (Karlsson,F); - against frost and salt (Fagerlund,G);

- against frost and salt. VTI research into alternative salts
(Gustafson,K); Field methods for assessing the condition of concrete
bridges (Johansson,L); High-quality concrete (Roenning,TF);
Collaboration in development and training (Ekroth,L); Insulation.
Bridge standards of the Swedish Road Administration (Westergren,P);

Mastic asphalt (Bergman,A); Insulation sheets. Results of research at
VTI (Colldin,Y); Insulation with polyurethane (Colldin,Y); Epoxy
materials for edge sealing (Augustsson,K); Impregnation of edge slabs
(Steorn,B); Different types of bridge insulation - a comparison
(Colldin,Y); Asphalt paraments (Andersson,P-A); Wearing courses of

cement concrete. The requirements of the Swedish Road Administration
on design and materials (Eriksson,B); Wearing courses of cement
concrete - Norwegian experience (Baerland,T); Acrylic surfacing
(Woehlk,CJ); Strengthening bridges with steel panels (Taeljsten,B);
Polymer - modified cement concrete (Berntsson,L); Cathodic protection
and epoxy-treated reinforcement (Rydén,C-G).
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VÄGVERKET 1989-03-29
VB, Werner von Olnhausen

VTI-Materialdag 1989-04-12--13 (Material i broar)

"SVENSKA BROBESTÅNDET I DAG - EN ÖVERSIKT"

av Werner von Olnhausen, Vägverket

Brobeståndet. Brodata

Såsom Ulf Isacsson redan framhållit i "bakgrunden" till
dagens möte, finns ca 25 000 broar på Sveriges ca
400 000 km väg. Av dessa ligger ca 12 000 broar på
100 000 km väg inom Vägverkets ansvarsområde, ytter-
ligare ca 3 000 ägs av kommunerna, Övriga ligger på det
enskilda vägnätet, på vilket ca 4 000 broar på 70 000 km
väg har statsbidrag. Det förblir kvar ca 6 000 broar på
ca 200 000 km enskilda vägar utan statsbidrag, en siffra
som för denna vägtyp säkert är i underkant, men vi har
ingen statistik. Dessutom svarar Banverket för ca 3 500
järnvägsbroar.

Vi uppskattar återanskaffningsvärdet av enbart Väg-
verkets brobestånd till ca 25 ä 30 Mrd SEK, för alla
Sveriges broar torde värdet ligga en bit över 50 Mrd
SEK. Broarna representerar således ett stort kapital-
värde i sig, som vi har alla skäl att vårda väl. Därut-
över får vi betänka att broarna utgör ett av de vikti-
gaste och mest sårbara elementen i vägsystemet. Hela
transportsektorn är således beroende av broarnas goda
skick och kapacitet och därvid handlar det om mångdub-
belt större kapitalvärden.

Informationen om Vägverkets brobestånd samlas i verkets
brodatabank (bild 1), som f n är under utbyggnad. Det
egentliga informationssystemet är slutfört och fungerar.
Vi arbetar ännu med den s k brodskadebanken, som är

under inkörning i den bemärkelsen, att principerna är
fastlagda, men att data fylls på efter hand som besikt-
ningscyklerna framskrider. Om ca 4 år är broskadebanken
fullständig. Den sista biten i brodata, nämligen ett
ekonomiskt utvärderingssystem, som skall samordna bro-
tillstånd, åtgärdsplanering, budgetering och feed-back
- man talar i dag om "bridge-managementsystem" - är
under utredning. För att få bästa möjliga resultat ut-
nyttjar vi alla möjligheter till internationellt samar-
bete. Således är vi med i en OECD-arbetsgrupp, observe-
rar framstegen i USA, som redovisas bl a i TRE-rappor-
terna, samt har genom NVF ständiga kontakter med våra
nordiska bröder.

Bild 1

VTI MEDDELANDE 601



Bromaterial

Låt mig här bara redovisa några materialuppgifter,
kan vara av intresse vid detta möte,

som

Broantalet framgår av överdelen i bild 2, som redovisar Bild 2
förändringen under en 40-årsperiod. Broantalet är ganska
konstant. Under 50-talet fanns en sjunkande tendens.
Denna hänger ihop med vårt brobegreppr som i dag förut-
sätter en spännvidd av mer än 3 m. Under 50-talet ersat-
tes många äldre broar av en eller flera stålrörskulver-
tar av korrugerad plåt. Om spännvidden var mindre än 3 m
i samtliga spann försvann konstruktionen ur brostatisti-
ken, därav svackan. Numera är flertalet av dessa åtgär-

der genomförda, resp man bygger ganska stora stålkulver-
tar, som fyller brobegreppet. Broantalet stiger sedan
början av 60-talet ganska jämnt med ca 100 st om året,
motsvarande våra verkliga nyinvesteringar, vilka sker på
det befintliga vägnätet i form av bl a nya förbifarter,
motorvägsutbyggnader och planskilda korsningar. Nyinves-
teringsvolymen ligger vid ca 200 M SEK/år.

Bildens undre del visar materialet i broarnas överbygg-
nad. Vi ser att betongen har dominerat stort sedan andra
världskrigets slut. Dess andel har ökat från knappt 40
till ca 80 % och stålkonstruktioner och stenbroar har
sjunkit kraftigt. Träbroarna har förvunnit helt. Vad
gäller nedgången av egentliga stålbroar, så är den ännu
större än vad som framgår av bilden, eftersom bland de

ca 1 700 kvarstående stålbroarna nästan 800 st är stål-
kulvertar. Stenbroarnas antal - det handlar här om de
gamla välkända stenvalven - har stabiliserats vid ca 600
st. De dåliga broarna är utsorterade och vi har för-
stärkt och rustat upp vad som är möjligt. Vid goda
grundförhållanden har brotypen rätt så god bärighet och
beständighet, särskilt när den förstärkts med sidomurar

och ev ett inre valv av betong. Vi kämpar idag om varje
bro av detta slag.

Vidare kan konstateras, att flertalet stålbroar har en

betongfarbana. Vi finner stålfarbanor endast vid mycket
stora brospann - i Sverige endast den nya Tjörnbron -
och vid rörliga broar, vilka sedan slutet av 50-talet
alltid har försetts med stålfarbana. Några av de senaste
ombyggnaderna har t o m försetts med aluminiumfarbana.
Här gäller det alltid att hålla ned egenvikten. Ett
mycket intressant problem består i att finna en lämplig
beläggning för stål- resp aluminiumfarbanor. Lösningen
har funnits i ca 6 cm gjutasfalt för stål och i ca 10 mm
akrylat eller epoximassa för aluminium. Detaljutförandet
är emellertid mycket svårt och kräver stor omsorg och
erfarenhet.
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Valet av stål i överbyggnaden är i första hand en kost-
nadsfråga. Bild 3 visar resultatet av konkurrens om
tyska motorvägsbroar i början av 70-talet. Läget är i
stort sett detsamma i dag, dock har "jämviktspunkten" i
Tyskland förskjutits ytterligare uppåt på spännvidds-
skalan till ca 100 m. I Sverige är konjunkturen för
stålbalksbroar f n relativt god. Anledningen är dels
ganska låga stålmaterialpriser, dels att samverkans-
konstruktioner - där betongplattan kopplas till stålet
medelst påsvetsade dymlingar - har medfört bättre eko-
nomi. Dessutom gynnas stålet av den påtagliga bristen på
kvalificerade snickare och betongarbetare, vilka behövs
för ställningsbygge, armering och gjutning av betong-
överbyggnader. Entreprenörerna köper då gärna en färdig
stålöverbyggnad och slipper de flesta bekymmer med
ställning, armering, spännstål och betong. -

Bild 3

Slutligen bör nämnas, att alla brounderbyggnader utförs
av betong, vilket stärker betongens ställning som det
dominerande byggnadsmaterialet. Intressanta utvecklings-
linjer har här på senare år funnits i pumpgjutning med
luftstyrd ändventil av undervattensbetong, som tillsam-
mans med skärpt kontroll har medfört, att vi numera vå-

gar oss på armerade undervattensgjutningar.

Broarnas tillstånd

Bild 4 visar broarnas åldersfördelning, uppdelat efter Bild 4
stål, betong och sten. Ca 30 % av brobeståndet (ca 3 500
st) har byggts före andra världskriget och har relativt
låga dimensioneringslaster, vars utveckling redovisas i
bild 5. Vi arbetar under perioden 1988-98 med en anpass-
ning av merparten av broarna till inom EG-området beslu-
tade bruttoviktsbestämmelser, bild 6, varvid totalvikten

i Sverige dessutom ökas till 60 t vid 10 m längd-_Detta
innebär att ca 1 400 broar måste byggas om eller för-
stärkas till en kostnad av ca 6 Mrd SEK (600 M SEK/år).

Bild 5

Bild 6

Vi införde redan med 1964 års bronormer skärpta krav på
att förbättra broarnas beständighet mot bl a saltfrost-
påverkan (isolering, dränering, impregnering, luftbetong
av hög kvalitet m m). De äldre broarna (ca 7 000 st)
fyller inte de nya kraven och måste få särskilt skydd
genom bl a väl fungerande isoleringar. För att säker-
ställa detta, har brobaneplattorna i dessa broar speci-

ellt undersökts genom delvis förstörande provning
(fönster mot isoleringen, borrprov från betongen). Här-
vid har konstaterats att 30 % av isoleringarna är ska-
dade. Vid 10 % av dessa broar har även redan djupa be-
tongskador uppkommit. Eftersläpningen i underhållet har
beräknats till ca 1 Mrd SEK. Verket har beslutat att in-
hämta denna eftersläpning, som i stor utsträckning drab-
bar samma brobestånd, som har dålig bärighet, under en
10-årsperiod. Samtidigt har underhållsinsatserna ökats
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generellt; den har ökats sedan 1976 från ca 30 M SEK
till ca 200 SEK 1988, d v 5 en tredubbling i reala
pengar.

Den totala insatsen för broarna uppgår därmed till ca 1
Mrd SEK/år, varav ca 200 M SEK är nyinvestering, ca 600
M SEK reinvestering och ca 200 M SEK underhåll och re-
paration. Med dessa medel är det möjligt att åstadkomma
en förbättring av broarnas kvalitet och inte endast mot-
verka nedbrytningen. Vi eftersträvar en ökning av livs-
längden, som nu uppskattas till ca 60 å 70 år, till ca
100 år. Genom bättre materialkvalitet och högre under-
hållsinsatser skall uppkomsten av svåra skador och dyra
reparationskonstnader förhindras.

Framtida utvecklingslinjer

Under den närmaste framtiden torde utvecklingsarbetet på
broområdet - liksom under de gångna 10 å 20 åren - be-
höva koncentreras på beständighetsfrågorna. Vi vet vis-
serligen numera, hur en salt-frostbeständig betong skall
se ut och hur den skall tillverkas, men diskussionen om

tätheten eller luftporsystemet skall prioriteras synes
inte vara avslutad. Vi testar betongen med långsamma
salt-frys-tester under ett antal cykler. Vi vet dock
inte, vilket antal testcykler och vilken mättnadsgrad
som är relevant för verkligheten. Bild 7 visar t ex P.E.
PettersSons försök, vid vilken betong med
tillsatsstoffer (Silica) mycket snabbt förstörs vid höga
frostcykeltal.

Vi upplever en hel del skador p g a kloridinitierad
korrosion av armeringen, framför allt i konstruktioner i

vatten. Ölandsbron är ett aktuellt exempel (bild 8). Här
kan behövas bättre täckskikt, impregneringar och inhibi-
tioner eller också katodskydd och "epoxicoated" arme-
ring, vilket på senare tid har utförts på många håll i
Världen. Vi får höra en del om dessa nya tekniker även
under detta möte.

Från Vägverkets sida är vi mycket angelägna att vara med
i fronten av utvecklingen. Vi studerar och följer upp de
nya teknikerna och försöker sedan att på basis av de nya
kunskaperna dra slutsatser om, vilken teknik vi skall

införa inom vår egen produktion.

F n anser vi, att betongen förblir det viktigaste bygg-
nadsmaterialet till broarna. Vi måste dock tillse, att
vi får hög kvalitet och ett perfekt luftporsystem. Lämp-
liga skyddsbehandlingar, t ex med silan, skall utföras.
Lågt vct, god vibrering, låg temperaturstegring, väl an-
passad efterbehandling påfordras.

Bild 7

Blld B/Z/Z
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Brobaneplattorna skall förses med högkvalitativ isole-
ring av gjutasfalt. Helklistrade, förtillverkade bitu-
menmattor torde också komma in på marknaden. De nya
amerikanska reglerna, som föreskriver expoicoating och
katodskydd för brobanornas armering synes f n inte vara
aktuella i Sverige, eftersom de huvudsakligen förhindrar
armeringskorrosion i oisolerade, icke belagda plattor.
Denna korrosion utgör primärskadan i USA. I Sverige
finner vi vanligen en oskadad armering i en skadad be-
tong under beläggningarna. Primärskadan är således van-
ligen en betongskada, armeringen är opåverkad p gla
syrebrist under de totalt ca 12 cm tjocka skikten av
täckskikt, isolering och beläggning.

Epoxibehandlad armering, och framför allt katodiskt
skydd, synes däremot kunna bli mycket värdefulla som
extraskydd vid konstruktioner i saltvatten. Katodskyddet
kan härvid även anbringas i efterhand och stoppar korro-
sionen i en konstruktion, som redan är skadad av klori-

der.

Ny teknik och nya material torde också bli intressanta
inom broreparationsområdet. Vi saknar fortfarande er-
farenheter för framställning av tunna reparationsskikt.
Man provar med epoxi, akrylat, polyuretan, med latex-
och polymertillsatser i betongen, med sprutbetong, stål-
fiber, glasfiber, kolfiber eller med pålimmade stål-
eller betongskivor. Även här gäller det att sortera fram
de bästa metoderna resp att finna rätt metod för varje
ändamål. Vi får höra en hel del om nyheter på denna kon-
ferens, men mycket återstår också för framtiden. Broarna
kommer att vara intressanta för forskning och utveckling
i många år.
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FIGURE 7. Scaling resistance curves (loss of maSs)
for concretes without (A) and with (B and C) silica
fume as functions of the number of freeze-thaw cycles
(W = water. C = cement. S = silica fume).
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REFERAT

BRONORM 88

Hans Ingvarsson, Vägverket

Mot bakgrund av att nya betong- (BBK 79, utgåva 2) och stålbestämmelser
(BSK) är utgivna har Vägverket utarbetatoch givit ut Bronorm 88. Denna i
tillämpas inom Vägverkets verksamhetsområde för broobjekt upphandlade
fr 0 m 1989-03-01. Detta datum upphörde 1976 års bronormer och samtliga

däri åberopade handlingar att gälla. '

VTI MEDDELANDE 601
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VTI:s och SFF:s bromaterialdagar 1989«04"12*-13

BRONORM 88

Hans Ingvarsson, Vägverket

1. ALLMÄNT

1.1 Bakgrund

Mot bakgrund av att nya betong- (BBK 79, utgåva 2) och stålbestämmelser

(BSK) är utgivna har Vägverket utarbetat Bronorm 88, vilken omfattar

följande delar.

1. Allmänt (Vägverkets publ 1988:201)

2. Lastförutsättningar ("- 1988:202)

3. Grundläggning och underbyggnad ("- 1988:203)

4. Betongöverbyggnad ("- 1988:204)

5. Stålöverbyggnad ( » 1988:205)

6. Brodetaljer ("* 1988:206)

7. Underhåll, reparation och förstärkning ( - 1988:207)

8. Förteckning ( - 1988:208)

Bronorm 88 tillämpas inom Vägverkets verksamhetsområde för broobjekt upp-

handlade fr 0 m 1989-03-01. Detta datum upphörde 1976 års bronormer och

samtliga däri åberopade handlingar att gälla.

I anslutning till tillämpningen av Bronorm88 har Vägverket beslutat

följande.

- Fem års garantitid gäller generellt för broentreprenader.

- En tidsmässig röd zon" krävs mellan den tidpunkt anbud antas och tills

dess arbetena på byggnadsplatsen får påbörjas.

- I de fall de estetiska värdena bedöms vara av stor vikt anges i förfråg-

ningsunderlaget den ram inom vilken Vägverket förbehåller sig rätten att

frångå prismässigt lägsta anbud.

VTI MEDDELANDE 601
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Under våren 1989 genomför Vägverket kurser i tillämpningen av Bronorm 88..

Vid dessa kurser deltar utöver Vägverkets personal även externt folk från

kommuner, konsulter och entreprenörer.

En Översikt över nyheter i Bronorm 88 jämfört med 1976 års bronormer redo-

visas nedan.

1.2 Betong- och stälbestämmelser

Bronorm 88 förutsätter att BBK 79, utgåva 2, samt BSK tillämpas.

1.3 Ritningsgranskning

Såsom tidigare gäller att ritningar med tillhörande beräkningar skall

granskas av Vägverket. För att.markera att inte denna granskning fråntar

konsulter och entreprenörer ansvaret är ordet GODKÄND utelämnat i stäm-

peln. Innan något arbete får påbörjas Skall dock alltid stämplad ritning

föreligga på arbetsplatsen.

En nyhet jämfört med tidigare är att konsultfirmor med egna, av Vägverket

godtagna, kvalitetssäkringsprogram endast underkastas en övervakande

granskning. Detta kräver att en speciellt utpekad person är kvalitets-

'ansvarig. För att godtas som sådan bör personen i fråga ha minst fem års

erfarenhet som brokonstruktör i ansvarig ställning.

1.4 Rapportering

Enligt Bronorm 88 skall en slutrapport alltid upprättas för varje bro-

objekt. I denna rapport skall ansvarig arbetsledare med sin namnteckning

bekräfta att arbetet utförts enligt de av Vägverket stämplade ritningarna.

Eventuell avvikelse skall redovisas. Representant från Vägverket förutsätts

därefter kontrasignera denna slutrapport.

Tidigare signerades slutrapporten enbart av Vägverkets kontrollant.

VTI MEDDELANDE 601
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2. LASTFÖRUTSÄTTNINGAR

2.1 5 r

Vid dimensionering av broar och andra konstbyggnader tillämpas speciella

laster angivna i Bronorm 88. Dessa avviker från de i SEN-2A (PPS 1979:7)

angivna.

2.2 Lastkombinationer

I Bronorm 88 anges explicit nio lastkombinationer med tillhörande last-

koefficienter för vilka broarna skall beräknas.

3. BETONG

3.1 Miljöklass

Betongbroar skall dimensioneras och utföras enligt miljöklasserna mycket

betong- och armeringsaggressiv miljö". Detta innebär attmaximal sprick-

bredd begränsas till 0,2 mm i bruksgränstillstándet. Vidare gäller att

vattencementtalet begränsas uppåt till 0,45 samt att minst tillåtna täck-

skikt är 35 mm.

I marin miljö, samt i konstruktioner intill vägar, är kraven skärpta. Där

krävs ett minsta täckskikt på 45 mm samt att vattencementtalet inte får

överstiga 0,40. Dessa skärpta krav gäller dock inte om epoxibehandlad

armering används. För sådan armering är speciella krav angivna.

3.2 Cement

 

Såsom tidigare föreskrivs användning av sulfat- och alkalikiselresistent

portlandcement med begränsad värmeutveckling, så kallat anläggningscement.

Användning av mineraliska tillsatsmaterial kan dock från fall till fall

godtas om särskilda skäl föreligger och materialet är typgodkänt av

Boverket.
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3.3 Frostbeständighet

Med ändring av vad som anges i BBK 79, avsnitt 7.3.1, gäller enligt

Bronorm 88 att betong vid förundersökning skall uppvisa "god" och vid

fortlöpande provning acceptabel frostbeständighet" enligt 55 13 72 44,

metod A (Borásmetoden).

För att uppnå erforderlig frostbeständighet krävs att betongen tillsätts

luftporbildande tillsatsmedel. Något strikt krav på minsta lufthalt finns

dock inte.

Förundersökning avseende frostbeständighet omfattar prov på minst 4 betong-

kuber, vilka tas ut och lagras enligt 35 13 72 44, förfarande I. Resultatet

av_förundersökningen är giltigt i 8 månader. Godkända resultat från fort-

löpande provning får ersätta denna förundersökning om resultaten inte är

- äldre än 4 månader. Betongrecept, ballastmaterial, maximal stenstorlek,

tillsatsmedel m m får inte ha ändrats. Om betongleverantören finns med i

Kontrollnämnden för fabriksbetongs speciella förteckning över leverantörer

av frostbeständig betong behöver någon separat förundersökning för Vägver"

kets vidkommande inte utföras.

Den fortlöpande provningen av frostbeständighet omfattar uttag av betong-

kuber. Varannan gång betongkuber tas ut för fortlöpande tryckhållfasthets-

provning, tas en extra kub ut för fortlöpande provning av frostbeständig«

heten. För varje bro och betongsammansättning tas dock minst tre kuber ut

för frostbeständighetsprovning. Dessa betongkuber tillverkas, lagras och

provas enligt SS 13 72 44, förfarande I.

3.4 Hållfasthet

Betong utförs i hållfasthetsklass lägst K 40 och högst K 80. Användning av

platsgjuten betong i högre hållfasthetklass än K 50 kräver speciellt till-

stånd.
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Med ändring av vad som anges i BBK 79, avsnitt 9.3.3d, skall fortlöpande

provning av hällfasthet alltid ske. Två kuber tas ut vid varje gjutnings-

tillfälle. Sammanlagt skall minst 9 kuber tas ut från varje bro för varje

använd betongsammansättning. Vid tillverkning av provkuberna bör vibrator-

bord definierat i 53 13 72 10 användas. Resultat från fortlöpande provning

värderas enligt BBK 79, avsnitt 7.3.3.2, villkor B, varvid resultat från

hela broobjektet samtidigt värderas.

3.5 Tillsatsmedel

Tillsatsmedel med luftporbildande eller vattenreducerande verkan, inklusive

flyttillsatser, godtas om de är typgodkända av Boverket. Användning av

andra typer av tillsatsmedel kräver speciellt tillstånd.

3.6 Provning i färdig konstruktion

Bronorm 88 anger som alternativ att provning av såväl hållfasthet som

frostbeständighet enbart baseras på provning av utborrade cylindrar i den

färdiga konstruktionen. I de fall detta provningsförfarande förutsätts,

anges detta i förfrågningsunderlaget för aktuell bro.

3.7 Undervattensgjuten betong

Tidigare har inte armerade undervattenskonstruktioner godtagits av Vägver-

ket. Enligt Bronorm 88 godtas armerad undervattensbetong om följande krav

uppfylls.

- Cementhalt minst 350 kg/m3.

- Hällfasthetsklass lägst K35. Vid dimensionering förutsätts

betongen trots detta motsvara hållfasthetsklass K 25.

- Täckskikt minst 75 mm.

- Betongen tillsätts av Vägverket godtaget vattenavvisande medel.

- Gjutningen utförs medpump med mynningsventil.

För att förbättra och förlänga betongmassans rörlighet skall i konventio-

nell undervattensbetong retarderande tillsatsmedel användas. Detta skall

vara typgodkänt avBoverket som retarderande tillsatsmedel och vara fosfat-

eller hydroxycarboxylsyrabaserat.
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3.8 Tillverkning \

För betong till broar förutsätts tillverknings- och utförandeklass 1";

4. STÅL

4.1 Materialkrav

Bronorm 88 hänvisar till BSK vad gäller gödtagna stálkvaliteter. Jämfört

med tidigare innebär detta att s k seghärdade stål får användas i broar.

Tidigare godtogs inte s k kontrollerat valsat material. I Bronorm 88 är

detta krav begränsat till att endast gälla om godstjockleken är större

än 25 mm.

4.2 Málninqssystem

I Bronorm 88 har nya målningssystem för stálkonstruktioner angivits.«

5. DIMENSIONERINGSKRITERIER

5.1 Beräkningsmodell

Tillämpning av gränslastteori, omlagring av snittkrafter, är inte tillåten

vid dimensionering. Detta innebär att aktuell snittkraftsfördelning bestäms

enligt elasticitetsteori. Konsekvensen av detta är att brottkriteriet för

broar är baserat på uppkomst av endast en flytled.

Böjstyvhet hos-betong med ospänd armering förutsätts vara 50% av den för

spännbetong med samma tvärsnitt.

Spännbetong skall i bruksgränsstadiet påvisas vara osprucken.
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Med ändring av vad som anges i BBK 79, avsnitt 9.3.3d, skall fortlöpande

provning av hållfasthet alltid ske. Två kuber tas ut vid varje gjutnings-

tillfälle. Sammanlagt skall minst 9 kuber tas ut från varje bro för varje

använd betongsammansättning. Vid tillverkning av provkuberna bör vibrator-

bord definierat 1 SS 13 72 10 användas. Resultat från fortlöpande provning

värderas enligt BBK 79, avsnitt 7.3.3.2, villkor B, varvid resultat från

hela broobjektet samtidigt värderas.

3.5 Tillsatsmedel

Tillsatsmedel med luftporbildande eller vattenreducerande verkan, inklusive

flyttillsatser, godtas om de är typgodkända av Boverket. Användning av

andra typer av tillsatsmedel kräver speciellt tillstånd.

3.6 Provning i färdig konstruktion

Bronorm 88 anger som alternativ att provning av såväl hållfasthet som

frostbeständighet enbart baseras på provning av utborrade cylindrar i den

färdiga konstruktionen. I de fall detta provningsförfarande förutsätts,

anges detta i förfrågningsunderlaget för aktuell bro.

3.7 Undervattensgjuten betong

Tidigare har inte armerade undervattenskonstruktioner godtagits av Vägver-

ket. Enligt Bronorm 88 godtas armerad undervattensbetong om följande krav

uppfylls.

- Cementhalt minst 350 kg/m3.

- Hållfasthetsklass lägst K35. Vid dimensionering förutsätts

betongen trots detta motsvara hällfasthetsklass K 25..

- Täckskikt minst 75 mm.

- Betongen tillsätts av Vägverket godtaget vattenavvisande medel.

- Gjutningen utförs med pump med mynningsventil.

För att förbättra och förlänga betongmassans rörlighet skall i konventio-

nell undervattensbetong retarderande tillsatsmedel användas. Dettaskall

vara typgodkänt av Boverket som retarderande tillsatsmedel och vara fosfat-

eller hydroxycarboxylsyrabaserat.
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3.8 Tillverkning

För betong till broar förutsätts tillverknings- och utförandeklass I .

4. * STÅL

4.1 Materialkrav

Bronorm 88 hänvisar till BSK vad gäller godtagna stâlkvaliteter. Jämfört

med tidigare innebär detta att s k seghärdade stål får användas i broar.

Tidigare godtogs inte s k kontrollerat valsat material. I Bronorm 88 är

detta krav begränsat till att endast gälla om godstjockleken är större

än 25 mm. '

4.2 MålninQSsystem

I Bronorm 88 har nya målningssystem för stålkonstruktioner angivits.

5. DIMENSIONERINGSKRITERIER

5.1 Beräkningsmodell

Tillämpning av gränslastteori, omlagring av snittkrafter, är inte tillåten

vid dimensionering. Detta innebär att aktuell snittkraftsfördelning bestäms

enligt elasticitetsteori. Konsekvensen av detta är att brottkriteriet för

broar är baserat på uppkomst av endast en flytled.

Böjstyvhet hos betong med ospänd armering förutsätts vara 50% av den för

spännbetong med samma tvärsnitt.

SpännbetOng Skall i bruksgränsstadiet påvisas vara osprucken.
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5.2 Genomstansging

Bronorm 88 förutsätter att dimensionering med hänsyn till genomstansning

utförs enligt Betonghandboken. För dimensionering av bottenplattor anges

i Bronorm 88 speciella dimensioneringsregler.

5.3 Samverkan med stål

I Bronorm 88 föreskrivs att brobaneplattor av betong skall utformas så att

de statiskt samverkar med underliggande stálbalkar. För detta ändamål är

speciella dimensionerings« och utförandekrav angivna.

6. UNDERHÅLL, REPARATION OCH FÖRSTÄRKNING

6.1 Allmänt

Tidigare har krav rörande dimensionering och utförande vid underhåll och

reparation av betongkkonstruktioner funnits i Vägverkets publikationer

TB 132 och TB 151. Dessa krav är inarbetade i Bronorm 88, som dessutom

är kompletterad med motsvarande krav rörande stål- och stenvalvbroar.'

6.2 Katodiskt skydd

I Bronorm 88 har skadekriterier baserade på potentialkartering införts.

Vidare har ett avsnitt rörande katodiskt skydd med tillhörande krav

inarbetats.

6.3 Pálimmade stålplátar

Enligt Bronorm 88 får stálplátar limmade med epoxi direkt mot betongen

utnyttjas som böj- eller skjuvarmering.
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7. ISOLERING OCH BELÄGGNING

7.1 Isolering

Hittills har till Övervägande del gjutasfalt (asfaltmastix) använts under

beläggningen som vattenisolering på brobaneplattor av betong. I Bronorm 88

är ett tekniskt likvärdigt alternativ med förtillverkade isoleringsmattor

av polymermodifierad bitumen angivet.

7.2 Beläggning

I Bronorm 88 anges speciella krav för betongbeläggningar på broar. Fiber-

armerad betong är ett av alternativen.

V 8. GRUNDLÄGGNING

8.1 geräkningsmodell

Då någon geoteknisk basnorm baserad på partialkoefficientmetoden inte

finns, som kan åberopas i Bronorm 88, har en speciell metod för omräkning

av lastvärden angivits. På detta sätt kan dimensioneringsregler baserade

på tillåtna spänningar tillämpas.

8.2 glattgrundläggning

I princip tillämpas i Bronorm 88 de tillåtna grundtryck som fanns angivna

i 1976 års bronormer.

8.3 Kälarnndläggning

Bronorm 88:5 krav vad gäller pålar baseras på dekrav som gällde i 1976 års

bronormer. För betongpålar avviker dock materialkraven något då i vissa

fall modifierat portlandcement och mineraliska tillsatsmaterial får använ-

das.
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BETONGBROARS BESTÅNDIGHET MOT KORROSION. EN ÖVERSIKT

Kajsa Byfors, CBI

Stål i nygjuten utomhusbetong utan tillsats av accelererande tillsatsmedel

rostar inte. Inverkan av miljöfaktorer, framförallt klorid men även kol-

dioxid,leder emellertid med tiden till förändringar i täckskiktet som gör

att korrosionsprocessen kan starta. Tiden för dessa förändringar i täck-

skiktet, kloridinträngning och karbonatisering, tillsammans med tiden för

själva korrosionsangreppet avgör konstruktionens livslängd.

Vid nybyggnad eller reparation är det viktigt att välja betongkvalitet,

täckskiktstjocklek och arbetsutförande så att betongen får avsedd livslängd.

Kunskap om mekanismen för angreppet och de styrande parametrarna gör detta

möjligt. När det gäller karbonatiseringsinitierad korrosion är det idag inget

problem att med hjälp av god betongkvalitet och noggrannt utförande nå livs-

längder över 100 år. Att klara samma livslängd för en konstruktion utsatt för

klorid är däremot svårare. Dagens forskningsresultat och erfarenhet tyder på

att specialátgärder i form av t ex epoxybelagd armering, extra tjocka täck-

skikt eller mycket tät betong krävs i sådan miljö.
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BETONGBROARS BESTÄNDIGHET MOT KORROSION
ERFARENHETER FRÅN STOCKHOLMS GK

Folke Karlsson

1._ Inledning

För ca 10 år sedan nåddes vi av rapporter om att man i USA
hade enorma problem med armeringskorrosion i broarnas
farbaneplattor, som mestadels saknade såväl isolering som
beläggning.
När vi synade våra farbanor kunde vi glädjande nog konstatera at:
vi inte hade dessa problem. Och vi tackade våra framsynta
broprojektörer, som tidigt insåg vikten av att förse broarnas
farbaneplattor med en tät vattenisolering på ovansidan.
Vi konstaterade också att salt letat sig ner i den bärande
konstruktionen och orsakat saltfrostskador, i de fall där det
uppstått skador på vattenisoleringen. I några fall var
betongskadorna så omfattande att det uppstod hål i farbane-
plattan. Även i dessa svåra skadefall var det mycket ovanligt med
korrosion på armeringen, trots att armeringen många gånger låg
inbäddad i betong med högt saltinnehåll. Orsaken ansågs vara
att våra broars relativt täta beläggningar effektivt förhindrade
det för korrosionsprocessen nödvändiga syret att tränga ner till
armeringen. (Syrebrist vid armeringen)

Dessa upptäckter fick till följd att vi dels satsade all
kraft på att förbättra betongens saltfrostbeständighet dels mer
eller mindre avskrev problemet med armeringskorrosion.
Idag vet vi bättre.

För Stockholms brobestånd har under senare år kunnat
konstateras att ett stort antal broar - många yngre än 20 år -
drabbats av armeringskorrosion. Här följer några exempel på
sådana skador på speciellt utsatta konstruktionsdelar.

2. Erfarenheter från Stockholms brobestånd

2.1 Farbaneplattor

Allvarligare korrosionsskador på överkantsarmeringen är som
nämnts sällan förekommande. Detsamma gäller underkantsarmeringen,
trots att karbonatiseringsfronten nått fram till och i vissa fall
passerat armeringen. Det torde bero på att relativa fuktigheten i
betongen intill armeringen mera sällan når upp till de 85% som
behövs för att det skall bli ordentlig fart på korrosionen.

På en av de broar där karbonatiseringsfronten nått fram till
armeringen har vi för avsikt att minska korrosionshastigheten
genom att impregnera undersidan med ett hydrofoberande silan-'
siloxanpreparat. Impregnering har nämligen visat sig ge en
uttorkning av betongen, vilket i sin tur leder till minskad
korrosionshastighet.

Farbaneplattor är således oftast ett mindre problem ur
korrosionssynpunkt. Det är istället armeringen i broarnas "nakna"
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.betongytor som drabbas av saltets härjningar. Dessa skador är
många gånger-mycket svårupptäckta eftersom det dröjer åtskilliga
år från det att korrosionen startar till dess att den ger sig
tillkänna i form av sprickor och bortsprängda täckskikt. Detta
skadeområde är därför säkerligen vida större än vad som kan
utläsas ur broinspektörernas protokoll. För att fånga upp denna
typ av skador på ett tidigt stadium måste man använda sig av
andra diagnosmetoder än de som broinspektörerna vanligen använder
519 av.

2.2 Kantbalkar

 

Att saltet är orsak till att kantbalkar måste repareras och
bytas ut är väl känt. Betong utan luftinblandning tål inte
saltbelastning och bryts ner genom sönderfrysning. Denna
nedbrytning kommer i regel innan tillräckligt höga salthalter har
byggts upp intill armeringen för att armeringskorrosionen skall
ha fått nämnvärd omfattning. Det är därför mera sällan som
armeringen måste åtgärdas i samband med en kantbalksreparation,
och då främst i de fall då armeringen har dåligt täckskikt.

Är betongen i kantbalkarna lufttillsatt däremot är den mera
frosttålig och skador på armeringen kommer innan skador uppträder
i betongen.

2.3 Konstruktioner intill läckande ytavlopp

Ytavloppsvattnet letar sig inte alltid den väg som
konstruktören tänkt sig. Utförandemässiga eller konstruktiva
brister kan medföra att det saltblandade vattnet kommer i kontakt
med betongkonstruktionen. Om ytavloppet dessutom mynnar i
närheten av underliggande konstruktionsdelar kan dessa med
vindens hjälp bli utsatta för saltstänk.

På Essingeleden har stora korrosionsskador uppstått intill
ytavloppen av dessa orsaker såväl i överbyggnadens lådsidor som i
underliggande pelarsidor. Salthalter på uppemot 2,0% CaC12 i
förhållande till cementvikten har uppmätts i ytan på lådväggar
och pelarsidor.

2.4 Lageroallar och pelartoppar under läckande fogar

I de allra flesta fall, där vi undersökt kloridhalten i
lagerpallar och pelartoppar belägna under äldre icke täta typer
av fogar, har salthalter överstigande 0,5 % CaClZ uppmätts. Att
fogarna försetts med rännor för avledning av genomläckande vatten
har oftast inte förhindrat saltbemängt vatten att tränga in i
underliggande konstruktionsdelar. Rännorna sätter lätt igen och
vattnet svämmar över.

På en 15 år gammal bro på Essingeleden ersattes 1985
frostskadade lagerundergjutningar på en pelartopp belägen under
en fingerfog försedd med en dåligt fungerande ränna. I samband
med bilningsarbetena konstaterades att pelart0ppens huvudarmering
var kraftigt rostangripen. Kloridhalten intill armeringen var 0,8
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% CaC12.
Men även lagerpallar och pelartoppar under fogar som

saluförts såsom täta kan drabbas av saltskador. Ett antal broar
byggda runt 1970 försågs med vad man då trodde täta fogar, s.k.
RUB-fogar. Dessa fogar har inte alls hållit måttet och man kan på
några pelartoppar se klara tecken på saltets framfart.

2.5 Konstruktioner intill sandupplag

Många.väghållare har valt att vinter efter vinter ordna
upplag av sand ( som är saltinblandad för att sanden inte skall
frysa ihop till klumpar vintertid ) under snöskyddande broar i
direkt anslutning till brolandfästen och skinelare. Detta har
visat sig vara ett mycket effektivt sätt att föra in salt i
konstruktionen och därigenom sätta fart på armeringskorrosionen.
Salthalter på över 5,0 % CaC12 i ytan och inträngningsdjup
övers:igande 100 mm har uppmätts. I vissa fall har korrosionen
gått så långt att täckskikten har sprängts loss.

2.6 Saltstänkutsatta pelare

Att en pelare ser oskadad ut är ingen garanti för att den är
"frisk" inuti. Den kan vara saltindränkt, så att korrosion på
armeringen har startat.

En endast 18 år gammal viadukt på Nynäsvägen har fått skador

till följd av saltstänk från trafiken. Viaduktens 10 pelare,
belägna på ömse sidor om en korsande gata som saltas vintertid,
var vid en broinspektion som utfördes för 2 år sedan okulärt sett
oskadade. Inför en ombyggnad av den korsande gatan kartlades
saltinnehållet i samtliga pelare. Det visade sig att pelarna hade
ett likartat saltinnehåll med ett maxvärde på 2,0 % CaC12 i ytan
ca 0,5 m ovan mark. Salthalten avtog sedan ungefär rätlinjigt

UPPåt OCh neclåt. Ca 0.5 m under mark samt 1.5 m över mark var salthalten = 0.
Salthalten var något förvånande av samma storleksordning runt
pelarna. Det tyder på att saltet inte bara kommer från saltstänk
från trafiken utan också från upplogad saltbemängd snö runt
pelarna.

Salthalten intill pelarnas huvudarmering, som hade ett
täckskikt varierande mellan 20 och 70 mm,(excentriskt placerad

armeringskorg) uppvisade en likartad bild med ett maxvärde av 1,3
% CaC12. Karbonatiseringsdjupen var mycket måttliga, 5 - 10 mm.
Vid frambilning av armeringen kunde konstateras att den
korroderade från marknivån och 1,2 m uppåt. Det innebär att
armeringen uppvisar korrosionsskador inom det område där
kloridhalten intill armeringen överstiger 0,5 %. Med andra ord,
tröskelvärdet för kloridinitierad armeringskorrosion är i detta
fall 0,5 %.

Pelarna har reparerats genom att den saltsmittade betongen
'bortbilats med vattenbilning och ersatts med frostbeständig
sprutbetong. Arbetet utfördes under pågående trafik, varför det
var nödvändigt att arbeta i etapper.

Pelarna försågs slutligen med en kloridspärr bestående av en
polymermodifierad cementslamma på de saltexponerade områdena.
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2.7 Konstruktioner stående i eller intill bräckt vatten

Stockholms broar har 70 brostöd som står i bräckt vatten.
Inget av dessa stöd uppvisar några synliga tecken på saltskador
på armeringen. ' '

Några kajer i Stockholm har dock drabbats av armerings-
korrosion i och strax ovanför vattenlinjen, skador som är
orsakade av saltangrepp.

, Med tanke på dessa skador och Vägverkets problem med pelarna
på Ölandsbron är det befogat med viss oro. Samtliga brostöd i
vatten kommer därför att undersökas närmare beträffande bl.a
saltinnehåll.

2.8 Distansklotsar med inblandad salt

 

Vi har vid några tillfällen fått indikationer på korrosion i
samband med potentialmätningar, trots att betongen varit saltfri.
Det har då visat sig att distansklotsaraa innehållit salt. Det är
uppenbart att det finns de som levererar distansklotsar med
inblandad salt.

3. Betongbroars beständighet mot korrosion

Erfarenheterna från Stockholms brobestånd visar att våra
betongbroar har god beständighet mot korrosion om de inte utsätts
för saltbelastning. I de fall betongkonstruktionen angrips av
salt måste man räkna med att livslängden blir betydligt kortare
än de 100 år som är målsättningen för brobyggandet här i landet.

För att nå upp till denna målsättning måste man därför
ytterligare försvåra för kloriderna att tränga in till armeringen
och där bryta ner den passiverande oxidhinnan.

För att så långt möjligt minimera risken för kloridinitierad
armeringskorrosion utförs nya betongkonstruktioner i Stockholm
med

a) Tät betong med vct < 0,45 och med förlängd blandningstid
(1803) för att minska mikrosprickbildningen.

b) Stora täckskikt - l i-
o) Impregnering med hydrofoberande silan-siloxahpreparat av

saltexponerade ytor.
Metoderna att skydda armeringen med epoxibehandling resp.

påtryckt ström har ännu inte kommit till användning.
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Betongbroars beständighet mot frost och salt.
VTIs forskning rörande alternativa salter.

Kent Gustafson

Forskningsledare
VTI

REFERAT

Kemisk halkbekämpning innebär spridning av natrimmklorid, NaCl,
i dagligt tal vägsalt ellerenbart salt. Saltet används dels
för rensaltning på det högtrafikerade vägnätet och dels för in-
blandning i sand för spridning på det mindre trafikerade väg-
nätet. Totalt sprids i Sverige omkring 200 000 ton salt per
vinter på de statliga och de kommunala vägarna. Kalciumklorid,
CaCl2 används inte längre inom vinterväghållningen men sprids
fortfarande sommartid för dammbindning på grusvägar.

NaCl's negativa effekter i fonm av större rostangrepp på bil-
plåt, miljö- och betongpåverkan har medfört ansträngningar att
finna ersättningsmedel. Exempel på provade medel är CaClz,
MgCl2 och Urea. Den mest aktuella studien identifierade
Kalcium-Magnesium-Acetat, CMA, som ett tänkbart alternativ till
salt. Utomlands, främst USA, och vid VTI har CMA studerats

under några år.

Utländska erfarenheter samt några olika genomförda betongförsök
redovisas. En första inledande studie i form av frys/töväx-
lingsförsök med svaga lösningar av CMA, NaCl, CaCl2 och Urea
visade lovande resultat för CMA. Ett mera omfattande frys/tö-
växlingsförsök utfördes av Stockholms Gatukontor, Material-
provningen och visade att CMA's skadeföljd var linjärt stigande
med koncentrationen till samma nivå som NaCl's max. Resultatet
tyder på att en kemisk effekt av CMA på cementbetong kan före-
ligga. Ett tredje försök pågår vid VTI under mer fältanpassade
förhållanden sedan tre år tillbaka. Betongkuber placerade
utomhus besprutas med olika tösalter vintertid. NaCl, MgClZ,
CaClz, CMA och vatten provas på betong av tre olika kvaliteter.
Efter den första vinterns exponering visade betongkuber utsatta
för NaCl de största skadorna. Även efter tre vintrars expone-
ring har de markant största skadorna uppkommit på betongprover
utsatta för kloridsalterna och speciellt NaCl och CaClz. Ska-
dorna på betong utsatt för CMA är betydligt mindre och margi-
nella. Försöket har även visat att betongkvaliteten har en av-
görande betydelse för skadeföljden.
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CEMENT OCH BETONG INSTITUTET LJ/KS ' nu S 1989-03-30

Uppdragsfunktionenv

Referat av

Föredrag vid Bromaterialdagar 12 - 13 april 1989

Fältmetoder för tillståndsbedömning av betongbroar

Lars Johansson

Någon skarp gräns mellan vad som är fältmetoder och vad som är labora«

toriemetoder finns inte, men med fältmetoder brukar man mena sådana

metoder som av naturliga skäl endast kan utföras i fält eller sådana som

lämpar sig bäst för detta.

Man uppfattar ofta fältmetoder som ett alternativ till undersökningar i

laboratorium av utborrade prov, sannolikt beroende på att fältmetoder

ofta anses ha fördelar av att vara:

- enkla

- snabba, man får resultatet direkt

- oförstörande

Detta är dock i många fall en felaktig syn. Fält- och laboratorieunder- '

sökningar bör ses som komplement till varandra. Genom att på ett lämpligt

sätt utnyttja både fält- och laboratoriemetoder kan undersökningskost-

nader hållas nere samtidigt som ett tillräckligt säkert underlag erhålls

för tillståndsbedömningen.

Det saknas f n användbara fältmetoder på vissa områden. Detta gäller t ex

metoder att kartlägga inhomogeniteter, d v 5 lamineringar, sprickzoner,

kaviteter. inneslutningar med dålig betong etc i betongkonstruktioner.

Många av de fältmetoder 30m finns idag är inte så enkla Som det ofta vill

göras gällande. När det som alternativ går att ta ut provbitar för analys

i laboratorium är detta ofta att föredra. Man vinner i säkerhet när mät-

ningar görs i laboratorium.
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Endrede brukskrav har i Norge utfordret bransjen til å gjøre
en stor innsats innenfor utvikiin av betongproduktet, seriig
de siste 10 - 15 år. Når midier b de i form av nye deimateri-
sier og ressurser ti] utvikiing og dokumentering av bruks-
egenskaper er stiiiet til disposisjon, har dette resuitert i
ytteriigere potensiaie i bruksområder.

Stikkord mht. nye markeder er offshorekonstruksjoner, store
brospenn, piggdekksiitasje og økt fokusering på kJemisk be-
standighet.

Både byggherrer, produsenter, forskningsinstitutter og myn-
digheter har gjort en innsats for å kiariegge høyfast betongs
materiaikarakteristika/konstruksjonsmessig oppførsei.

Som ett resuitat av dette vii snart ny konstruksjonsstandard
foreiiggev - en standard som vi] dekke dimensjoneringsregier
opp tii fasthetskiasse opp tii 105 MPa (Gammei NS 3473 stop-
pet ved 65 MPa).

Høyfast betong er nå dei av NTNF's (Norges Teknisk-Natur-
vitenskapeiige Forskningsråd ; forvaiter av offentliga
forskningsmidier) materialtekniske forskningsområde, og det
arbeides videre med dokumentering og egenskapsOptimaiisering.
Deier av dette omfatter arbeid med reievante prøvemetoder,

Forfatter : Terje F. Rønning
Norcem A/S, SeksJon for Betongteknoiogi / FoU
N - 3950 BREVIK.
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HøYKVALITETSBETONG I NORGE

- en orientering -

v/ Terje F. Rønning
Norcem A/S, Seksjon for Betongteknologi/FoU

* Hvor/Hvorfor
* MiljøklasSebetong
* Karakteristika Høyfast Betong
* Ny Konstruksjønsstandard
* Forskningsprosjekter Høyfast Betong

EKSTRAKT

Endrede brukskrav har i Norge utfordret bransjen til å gjøre en
stor innsats innenfor utvikling av betongproduktet, sarlig de siste
10-15 år. När midler både i form av nye delmaterialer og ressurser
til utvikling og dokumentering av bruksegenskaper er stillet til
disposisjon, har dette resultert i ytterligere potensiale i bruks-
områder.

Stikkord med hensyn til nye markeder er offshorekonstruksjoner,
store brospenn, piggdekkSIitasje og økt fokusering på kjemisk
bestandighet.

Både byggherrer, produsenter, forskningsinstitutter og myndigheter
har gjort en innsats for å klarlegge høyfast betongs material- >
karakteristika/konstruksjonsmessig oppførsel.

Som et resultat av dette vil snart ny konstruksjonsstandard fore-
ligge - en standard som vil dekke dimensjoneringsregler for fast-
hetsklasser opp til 105 MPa (gammel N83473 stoppet ved 65 MPa).

Høyfast betong er nå del av NTNF's (Norges Teknisk-Natuviten-
skapelige Forskningsråd; forvalter av offentlige forskningsmidler)
materialtekniske satsningsområde, og det arbeides videre med doku-
mentering og egenskapsoptimalisering. Deler av dette omfatter ar-
beid med relevante prøvemetoder.

HVOR OG HVORFOR

 

MATERIALER '

    

maessunssn -- ' MARKEDI
DOKIUTVIKUN h' aeuovnosen  
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En kombinasjon av marked/behov og idéer, tilgang på økonomiske res-
surser til egenskapsdokumentering og videreutvikling - sammen med
materialer egnet til produksjon av høykvalitativ betong - har
resultert i en betydelig utvikling på betongområdet.

Materialer

Gjennom ferrosilisiumindustrien har mineralske tilsetningsstoff som
silikastøv blitt stilt til rådighet - etterhvert også til en pris
som ikke lenger berettiger til betegnelsen "restprodukt" ... Norske
tilslagsforekomster er jevnt over av god kvalitet og godt egnet for
høyfast betong. Utviklingen av tilsetningsstoff generelt har bragt
Norge høyt på statistikken over gjennomsnittlig anvendelse av slike
stoffer pr. kubikkmeter betong. Gode vannreduserere er en fornt-
setning for hensiktsmessig utnyttelse av mikrosilika.

Spesielt for anvendelse innen offshore-relaterte konstruksjoner,
dvs. relativt grove konstruksjoner med høye og spesifiserte krav
til både fersk, herdnende og herdet betong, er det også utviklet en
egen sement, P30-4A.

Miljøkrav

Tett, høykvalitativ betong benyttes også - utenom av rent kon-
struktive hensyn - for å motstå kjemisk nedbryting i spesielt
aggressive miljø. Norsk Hydro's anlegg i Porsgrunn er et eksempel
i så måte. Et annet bestandighetsrelatert område erfysisk nedbry-
ting som slitasje, eventuelt i kombinasjon med kjemisk angrep, slik
som gulv i en del lagerbygg.

Veibetong

Et sarlig område for slitasjemotstand utgjøres av våre høyt trafik-
kerte hovedveier, som i vintersesongen slites sterkt av piggdekk -
i den grad at det både er praktisk vanskelig og uhensiktsmessig
kostbart stadig å måtte reasfaltere slike trafikkårer. Veimyndig-
hetene har nå satt som mål å legge et visst antall km betongdekke
pr. år for å utvide erfaringsgrunnlaget og samtidig få inn konkur-
ranse overfor asfaltleverandørene. En spesielt utviklet "Veisli-
ter" brukes til reseptutvikling og -optimalisering.

Off Shore / Nye konsepter

Bestandighetskravet er naturlig nok også tungtveiende for Offshore-
konstruksjoner, men her er ofte vektreduksjoner og tilhørende po-
tensiale i konseptendringer/-muligheter vel så viktige. En gradvis
utvikling har foregått fra Ekofisktanken, produsert i 1972, ble
spesifisert i C40 til et dekksfundament i 1986 med C85. I tillegg
har det i de senere år vart produsert med høyere margin, slik at
oppnådd kvalitet på sistnevnte i virkeligheten var over 95 MPa.

TFR9014 2
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Helt nye konsepter utgjøres blant annet av flytebroer og nedsenkede
rørbroer. Det har også vart arbeidet seriøst for fritt-frem bygg-
broer med midtspenn i høyfast lettbetong.

Et område hvor vektreduksjonen, som muliggjøres av høyfast betong,
spiller mindre rolle, er trykkledd. Fundamentering og peling i
høyfast betong er likevel svart aktuelt, f.eks. ved peling på dypt
vann (brofundament) - eller ved fundamentering av store, moderne
bygg som det nye "Oslo City", pelet med C75. Plassbesparelsen ved
tverrsnittsreduksjon kommer også inn ved søyler som i Aker Brygge,
Oslo. .

Et ytterligere eksempel på plastisk bruk av høYfast betong (C75) er
beskyttelseskulverter (senkekasser) for gassledning ved iland-
føringsterminal på Karmøy, Rogaland.

MILJøKLASSEBETONG

Styrke og Miljø

28-døgns trykkfasthet sier langt fra alt som er verdt å vite om
betong. I takt med stadig økende bruk av (nye) muligheter innen
betongteknologien er det dessverre også skjedd misbruk - bestre-
belser på ene og alene å oppnå øket trykkfasthet og om nødvendig på
bekostning av bestandighet. Dette til tross for at prinsipielt
sett enkle nedbrytningsprosesser som karbonatisering og kloridinfi-
sering med tilhørende korrosjon og nedbryting har hørt til de hyp-
pigst publiserte temaer i flere tiår. Det er et paradoks at det
ofte er relativt unge konstruksjoner (5-10-15 år) som oppviser
manglende bestandighet, mens de eldre tilsynelatende har mindre
grad av problemer.

Miljøklasser

I en lang rekke tilfeller vil det vare slik at miljø-/
bestandighetskrav krever en høyere betongklasse enn det de rent
konstruktive hensyn tilsier. Som en konsekvens erdet i den nye,
norske standard N53420, "Beskrivelsestekster for Bygg og Anlegg",
innført miljøklasser:

          

 

MIUøKLASSE Storste masse- Anbetatt minsta binde- Luttinntørende

torhotd middeimengdo i kg titsetningsstott

m = v --

c+ih1x C+in

Meget aggtessivt MA 0.45 300 Kreves når utsatt
tor trysing/tining

Noe aggressivt NA 0.6 250 I våt eller sterkt
tuktig talstand

Lite aggressivt LA 0.9 225

TFR9014 '3
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c er sementens innhold av ren portlandklinker

v er vannmengde. inklusive fukt i tilslag. tilsetninger i vzskeform. Vieskech av
slurry m.m. Vanninnholdet i tilslaget skal vare kjent

p er mengde av pozzolane tilsetninger. tilsatt direkte i sementen eller i betong-
produksjonen

k cr virkningsfaktor. Den angir tiisetningens effektivitet som erstatning for ren
portlandsement. målt med sikte på sikring av bestandighet ut frahva som
har karakterisert miljøets aggressivitet; Det skal brukes verdier av k som er
dokumenten for de typer av tilsetninger. aggressivitet og nedbrytnings-
mekanismer som foreligger. szrlig (aren for karbonatisering. og med herde-
og uttørkingsbetingclser som for den aktuelle konstruksjon. '-

For silikatilsctning kan k settcs lik l. dersom andre verdier ikke er dokumenten.
Tilsvarcnde kan for slagg k settcs lik 0.5 og for Hyveaske k settes lik 0.3. For biandings-
sementer kan det bestemmes en virkningsfaktor som benyttes på den samlede sement-
masse. i stedet for at virkningsfaktoren bestemmes for hver enkelt komponent.

Under kategorien "Meget Aggressiv" kcmmer alle konstruksjoner

- i saltvann, eventuelt andre salter
- eksponert for aggressive gasser
- utsatt for samtidig fukt og frost

Realistiske Betongklasser

En viktig konsekvens blir at "Miljøklassebetong" ofte vil ha høyere
fasthet enn "normalt" og at dette etter bestemte regler skal tas
hensyn til ved beregningog dimensjonering. Eksempler på realist-
iske betongklasser (middelfastheter + nødvendig overhøyde) for noen
norske sementer / og produksjonssteder er vist i figuren:

BVC-:m45
BETONGFASTHET 7.987: 23mm 20 emo/.rn
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Det vil dermed vare temmelig meningsløst eksempelvis á spesifisere
en C25 for en miljøklasse som krever v/c = 0,45.
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Forskjellige sementer, med eller uten pozzolaner, oppviser for-
skjellige styrkenivå som funksjon av v/c. Derfor vil det også vare
utilstrekkelig å gå motsatt veg ved f.eks. å foreskrive en C45 og
ta for gitt at v/c- og dermed bestandighetskrav er oppfylt.

I tillegg vil luftproblematikken komme inn: Lufttilsetning reduse-
rer mekanisk styrke, men ikke v/c....

HøYFAST BETONG' 4 KARAKTERISTIKA

Høyfast betong stiller spesielle krav til tilslaget, både med hen-
syn til styrke, deformasjonsegenskaper og kornformstørrelse, vann-
behov. God pastakvalitet nødvendiggjør lav porøsitet, forbedret
porestruktur og okt kvalitet på hydratasjonsproduktene. Sementty-
pe, pozzolaner og plastiserere/vannreduserer er sentrale. I til-
legg kommer det fysisk/kjemiske samspillet mellom de to fasene til-
slag og pasta, eventuelt også armering og andre konstruktiva
forhold.

Oppfølging

Generelt er høyfast betong tettere oppbygd strukturmessig. Mate-
'rialet er mer avansert enn vanlig byggeplassbetong, men dermed også
mer ømfintlig på flere måter. Det fordrer større styring på delmå-
terialene, kontroll med blandeprosessen og tett oppfølging med
støpearbeidet.

Støpelighet

Støpelighetsegenskapene er til dels vesentlig forskjellige fra or-
dinar betong, og gamle, empiriske målemetoder som slumpmål gir ikke
nødvendigvis er tilstrekkelig bilde. Betongens støpelighet og an-
vendt kompakteringsutstyr skal i økende grad tilpasses hverandre og
aktuelle støpearbeid. Beherskes dette samspillet tilstrekkelig,
åpnes imidlertid også for nye muligheter med hensyn til egenskaps-
styring og utførelseskonsept.

 

Mekaniske Egenskaper

Herdet betongs mekaniske egenskaper endres også betydelig med øk-
ende styrkenivå. Last-deformasjons-forløpet blir mer lineart. År-
saken er mindre grad av riss for et gitt lastnivå, i prosent av
bruddlast. Avlastningskurven er imidlertid steilere, dvs. brudd-
forløpet mer sprøtt. Likevel øker tøyningskapasiteten ved
maksimallast.

Strekkfastheten øker, men med fallende prosentandel av trykkstyr-
ken. Prøvingsteknisk er av interesse at forholdet mellom sylinder-
og terning(trykk-)fasthet øker noe.

E-modulen øker litt, men er avhengig av flere faktorer enn bare
styrke. Gamle formler for relasjon til styrke (ofte å finne i kon-
struksjonsstandarder) er ikke anvendelige. Valg av tilslagsmateri-
ale vil ha økende betydning, og hvis E-modulen er viktig for et*
bestemt prosjekt, bør dette undersøkes eksplisitt for aktuelle
tilslag.

TFR9014 5
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NY KONSTRUKSJONSSTANDARD

Sommeren 1989 vil det foreligge en ny, norsk standard for prosjek-
tering og dimensjonering av betongkonstruksjoner, en ny N83473.

Blant de mest iøynefallende forandringer er økningen i antall
fasthetsklasser. Der den gamle N83473 stoppet ved C65, tillates nå
etter narmere regler prosjektering i C105. Konsekvensen av visse
parameter- og materialfaktorendringer er tillatelse av økt utnytt-
else av betong for høyere fasthetsklasser. I träd med typiske de-
formasjonsforløp vist i forrige avsnitt, innføres på grunn av de
nye fasthetsklassene mer nyanserte arbeidsdiagram for betong. Tøy-
ningsforutsetningene gjøres avhengige av fasthetsklasse.

Videre er det inkludert prosjektering i lettbetong. øvre, tillatte
fasthetsklasse er densitetsavhengig.

FORSKNINGSPROSJEKTER HøYFAST BETONG

NTNF

Norsk betongforskning er tatt opp i NTNF's (Norges Teknisk-Natur-
vitenskapelige Forskningsrád; forvalter av offentlige forsknings-
midler innenfor teknisk sektor) program for materialteknologi. I
tillegg til bransjens egen innsats betyr dette et direkte tilskudd
til betongforskning ved de nasjonale instituttene på 6 mill. kr. i
1989.

TFR9014 6
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Målsetning

Myndighetenes uttalte mål med dette er å bidra til:

* Videreutvikling av betongteknologien for

- realisering av pionerprosjekter i høyfast betong
- kostnadseffektive løsninger av nasjonale byggeoppgaver

* Internasjonal oppmerksomhet/anerkjennelse

* Tilrettelegging for konsulenter og entreprenører for oppdrag
utenlands.

Myndighetenes strategi

Strategien for dette er å søke å-allokere midler for fremme av

Dokumentasjon av regelverket
Grunnleggende materialstudier på fersk og herdet betong
Avanserte konstruksjoner i høyfast betong .
Internasjonalt samarbeid
Generell informasjon til hele betongbransjen*

S
k
i
l
-
*
S
l
-

Av erfaring kan forskningsrapporter av ulike årsaker vare tungt
tilgjengelige for potensielle brukere. Derfor ligger det også en
målsetning i å engasjere bransjen mest mulig vedutforming og/eller
deltagelse direkte. Man ser derfor svart gjerne større samarbeids-
prosjekter, hvor bransjen selv viser initiativ og vilje.

Som del av myndighetenes strategi for konsept- og kostnadSOptimali-
sering må man også kunne betrakte Veidirektoratets mål om 10-15 km
høyfaste betongdekker pr. år de neste 4-5 år. Tilsvarende finnes
forøvrig også med hensyn til valsebetong og sementstabiliSerte
barelag.

Noen Prosjekter

"Høyfast Konstruksjonsbetong" 1986-90.
Hovedsakelig dimensjoneringsrettet, men med noe materialegenskaper.
Bidragsytere: NTNF + 7 industrideltagere.
Prosjektledelse: Sintef avd. 65 - FCB.

"Betongens Funksjonsdyktighet" 1986-88.
Spesielt bestandighetsrettet, NTNF-støttet samarbeidsprosjekt med
aktiv deltagelse både fra industri og nasjonale
forskningsinstitutter.
Prosjektledelse ved Norcem A/S + diverse styringsorganer.

"Betong i Dykkede Rørbroer" 1988-90.
Betongteknologi, måleteknisk instrumentering og funksjonskontroll.

TFR9014 7

VTI MEDDELANDE 601



4/

"Betong i Flytende Produksjonsplattformer" 1989-1991.
Lettbetong m/ densitet 1,3 - 1,5 t/m3 med tilstrekkelig styrke til
konstruksjon av flytende produksjonsplattformer.

Materialutvikling Høyfast Betong

Et større materialdokumenterings- og utviklingsprogram.
Deltagere: NTNF og et tyvetalls material- og betongprodusenter,
entreprenører, oppdragsgivere (byggherrer), konsulenter og
forskningsinstitutter.
Prosjektledelse: Norcem A/S + en styringsgruppe og et fagrád.
Spesiell vekt på egeninnsats og faglig medvirkning fra deltagerne,
både av hensyn til prosjektutforming, ressursutnyttelse og tosidig
kunnskapsutveksling ("leringseffekt") mellom näringsliv og insti-
tutter. Dessuten vektlegges løpende statusrapportering og frem-
driftsplaner for å fremme målretting og konkretisering.

Fra prosjektmálene:

* Kriterier for valg og anvendelse av delmaterialer til høyfast
betong, både relatert til -

 

- betongproduksjon/-utførelse
- bruksteknisk

* Materialsammensetning lettbetong - densitet/styrke

* Málemetoder for høyfast betong

- støpelighet, kompaktering
' Slitasje: Sprøhet, "styrke"

* Interaksjon tilslag, pasta, mørtel

- fysikalsk
- kjemisk (struktur)

* Avkrefte/bekrefte fenomenet "selvdestruksjon".

* Bestandighet; frost

- nødvendighet av luft i høyfast betong
- Boråsmetoden; relevans for høyfast betong

* Kvalitetssikringssystem for produksjon av høyfast betong.

* Mange deltagare, bredt sammensatt gruppe for generell heving
av betongbransjens kunnskapsnivá og indirekte:

4 okt spekter i produksjons-(betong-)typer
- økt markedspotensiale for betong

TFR9014 8
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Samverkan för utveckling och utbildning - Fabriksbetong-
föreningen/Byggentreprenörerna.

Vid en betongleverans är byggentreprenören kund och be-
tongstationen säljare.

Från kundens sida vill man ha ut så mycket 50m möjligt
för lägsta pris. Inte bara betong utan även ansvar för
levererad vara.

Från säljarens sida tar man sitt anvar men måste också
tillverka en betong till lägsta kostnad vilket kan påverka
proportioneringen. _

Att ansvaret för betongen legat på betongstationen har
i många fall medfört att betongarbetsledare "delegerat"

' b0rt den delen och bara ringt och beställt mängd och
kvalitet - eventuellt med vissa tilläggsegenskaper, flyt,
luft osv.

Därmed följer direkt minskad kUnskap om betong hos ar-
betsledare, risk för missförstånd och en tillspetsning
av situationen kund-säljare.

Bästa botemedlet mot detta är samverkan mellan entreprenör
och betongleverantör och vidareutbildning. Arbetsledaren
bör besöka betongstationen och den ansvarige driftledaren
bör besöka arbetsplatsen. Härigenom får parterna bättre
kunskap om varandras arbetsförhållanden och förbättrat
betongkunnande gör det lättare att gemensamt diskutera
fram bra lösningar på gjutproblem. För en bra betong-
produkt har vi gemensamt intresse.

Byggentreprenörerna har en arbetsgrupp för betong-
produktionsFOU som under hela 80-talet har samarbetat
med Fabriksbetongföreningen i frågor som rör utbildning
och utveckling inom betongområdet.

Byggentreprenörernas FOU-grupp består f.n av:
Lars Ekroth NCC ordf.
Kurt Sjökvist Byggentreprenörerna
Stefan Rickne Skanska
Anders Ekström ByggPaul
Kjell Nyberg FEBA
Lars Lindberg Forsell Prefab AB
Ingmar Nilsson JM

Fabriksbetongföreningen har på de flesta gruppmötena
företrätts av Stig Sällström och ibland av Björn Eriksson.
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I vissa frågor har även Göran Bjursten tidigare VD för
Betongindustri flitigt medverkat.

Vad har vi uträttat?

Vi har fokuserat problem som har aktualiserats i arbeten
med betong.

Exempel på det är anläggningscementets varierande binde-
tider och snabba sättsmâttsförlust. I samarbete har dis-
kussioner förts med Cementa (Göran Fagerlund, Evert
Sandahl).
Vi har initierat och genomfört projekt som har gemensamt
intresse. Finansiellt stöd har sökts från både BFR och
SBUF.

Exempel är introduktionen av flytbetong vilket utmynnade
i en skrift Flytbetong på bygge" i vilken även CBI och
Göran Bjursten medverkade.

Flytbetongen har ju kommit för att stanna. Projekt har
genomförts med helt ovibrerad specialflyt. Ett stort fram-
steg om det ej innebär någon kvalitetsförsämring.

Utformning av betongföljesedlar är ett angeläget och
gemensamt intresse. Förh0ppningsvis kommer de att i prin-
cip se lika ut hos alla betongleverantörer. Viktiga data
skall vara tydligt utmärkta för att underlätta leverans-
kontroll av betongmassa. Projektet vidarebearbetas nu
av en annan grupp.

Statens Provningsanstalts rapport 1987:07 "Härdningens
inverkan på betongs permeabilitet och beständighet" re-
dovisar delresultat av ett projekt med svensk-norska
intressen. Svenska inressenter är Fabriksbetongföreningen,
Byggentreprenörerna, Vattenfall och Vägverket.

Hittills har undersökts inverkan av olika härdningssätt
för betongöverytor. I en fortsatt del skall undersökas
härdning av formberörda ytor och naturhärdning av vin-
terbetong.

Vi har också gemensmt utarbetat och drivit fortbildnings-
kurser inom betongomrädet. 600-700 personer har deltagit
i våra kurser "Betong med tillsatsmedel" och "Kvalificerad
betongteknik". Medverkande föredragshållare har varit
representanter för Byggentreprenörer, betongleverantörer,
Fabriksbetongföreningen och Norwegian Contractors (kva-
litetssäkring).

För utbildning och uppfriskning av kunskaper i betong-
hantering på arbetsplatsnivâ har en OH-eller diaserie
om stavvibrering utarbetats.

För alla som arbetar med betong är frågor som påverkar
betongens besändighet av största intresse. Dålig bestån-
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dighet är ett onödigt tiiihygge i miijödebatten där ordet
betong används i negativa sammanhang.

Vägverket har i en försöksserie påvisat att en ökning
av vibreringsintensiteten frän normai praxis 200-300
sek/m3 tiii 900 sek/m3 märkbart påverkar porbiiden hos
betong och ger den avsevärt förbättradbeständighet. En
utveckiing av vibroutrustning och eventueii automatisering
kan siktas i framtiden.

"Sättningseffekter i nygjuten betong" är ett projekt i
pianeringsstadiet. Ett annat är "Häiifasthetstiiiväxt
hos betong med aniäggningscement". Krav på höga hâiifast-
heter har medfört höga cementhaiter viiket på den negativa
sidan medför större krympning och värmeutveckiing. Syftet
är att undersöka om häiifasthetstiiiväxten efter 28 dagar
är så stor att en de] kan tiiigodräknas konstruktionen
och därmed minska cementhaiten.

Dessutom startas nu en utredning om "Optimai vibrerings-
insats". Avsikten är att på aktueiia gjutningsobjekt
notera vibreringsinsatserna och jämföra dessa med prov-
ningsresuitaten av den siutiiga kvaiiteten.

Kvaiiteten och tjockieken på det täckande betongskiktet
är heit utsiagsgivande för en betongkonstruktions iivs-
iängd. Undersökningar om tätskiktets tjockiek har gjorts
tidigre men kommer att kompietteras med ytteriigare ut-
redningar i gemensam regi. Själva fäitarbetet avses ut-
föras av teknoioger som examensarbeten.

Det här var några pätagiiga exempei på samverkan meiian
Fabriksbetongföreningen och Byggentreprenörerna. Många
mindre frågor har behandiats i gott samförstånd.

Därutöver skaii man ej bortse från det samarbete som sker
på iokai nivä mei 1 an entreprenörer och betong] everantörer.

Wii
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BRONORM 88, ISOLERINGAR

Pereric Westergren, Vägverket

De brokonstruktioner som utförs i dag bör med bibehållen bärighet kunnna
brukas i omkring 100 år. Detta innebär att stora krav ställs på utförande
och på de i brokonstruktionen ingående materialen. Trots omsorgsfullt ut-
valda material och ett gott utförande måste konstruktionen skyddas från
de nedbrytningsprocesser som orsakas av den omgivande miljön.

Då det gäller brobaneplattor har Vägverket valt att skydda dessa genom att
isolera ovansidan med vattentäta material och på detta utföra ett slitlager
av asfalt- eller cementbetong.

Isolering på brobaneplatta av betong utförs med asfaltmastix, isolerings-
mattor eller membranisolering, som kantförseglas med epoxitjära, isole-
ringsmatta eller i vissa fall bitumen.

I Bronorm 88 har en möjlighet öppnats att polymermodifiera asfaltmastixen
för att öka flexibiliteten vid låga temperaturer. Isoleringsmattorna som
skall kvalitetstestas har jämnställts med asfaltmastix så att en konkur-
renssituation mellan dessa material uppstått. Då det gäller membranisole-
ring har mineralfiberfilten YAM bytts ut mot tätskiktspapp YAP med från
isoleringssynpunkt mycket bättre kvalitet. - '
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BRONORM 88, ISOLERINGAR

Pereric Westergren, Vägverket

De brokonstruktioner som utförs i dag bör med bibehållen bärighet kunna

brukas i omkring 100 år. Detta innebär att stora krav ställs på utförande

och på de i brokonstruktionen ingående materialen. Trots omsorgsfullt

utvalda material och ett gott utförande måste konstruktionen skyddas från

de nedbrytningsprocesser som orsakas av den omgivande miljön.

Då det gäller brobaneplattor har Vägverket valt att skydda dessa genom att

isolera ovansidan med vattentäta material och på detta utföra ett slitlager

av asfalt- eller cementbetong.

I Bronorm 88, kapitel 62 behandlas isolering och skyddslager. Kapitlet

börjar med följande stycke (text med indragna stycken är direkta citat

ur Bronorm 88, kapitel 62).

Brobaneplatta, samt trafikerad bottenplatta i sluten ram, förses med

vattentät isolering för att undvika skador som kan förorsakas av fukt,

frost och vägsalt. Vid behov skyddas isoleringen med ett skyddslager.

I vissa fall kan direktgjuten slitbetong väljas. (Punkt 62.1)

Isolering på brobaneplatta av betong utförs med asfaltmastix, iso-

leringsmattor eller membranisolering. Med asfaltmastix avses det som

tidigare benämnts isoleringsgjutasfalt, se avsnitt 62.3, 62.5. (Punkt

62.231)

På brobaneplatta av stål utförs isoleringen med epoxitjära, se

avsnitt 62.6. (Punkt 62.231)
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Asfaltmastix har använts som broisolering, inom Vägverkets ansvarsområde,

sedan omkring 1970 och utförs i dag med samma delmaterial och utförande

som då.

Isoleringen skall bestå av ett 10 mm tjockt lager av asfaltmastixl

utlagd på ett gasavledande glasfibernät. Nätet avluftas viagasut-

lopp. (Punkt 62.311) '

Ett av de första broobjekten som utförts med asfaltmastix är Ölandsbron.

Sedan dess har huvudalternativet då det gäller broisoleringar varit asfalt-

mastix. Vad vi vet i dag är att denna isoleringstyp fungerat mycket bra.

Undantaget är dock asfaltmastixisoleringar på stålbalkbroar med betong-

platta. I den norra delen av landet sprack dessa isoleringar under den

kalla vintern 1986-87. På grund av detta har en begränsning av användandet

av asfaltmastix i norra delen av landet förts in i Bronorm 88.

Isolering med asfaltmastix får inte utföras på veka konstruktioner

i områden där dygnsmedeltemperaturer -22'C och lägre kan förväntas.

Exempel på vek konstruktion är betongplatta på stålbalkar. (Punkt

62.233)

Samtidigt har i Bronorm 88 en möjlighet öppnats att förbättra asfalt-

mastixens flexibilitet vid låga temperaturer genom polymermodifiering.

Modifiering av asfaltmastix med polymerer får utföras efter erforder-

lig provning i samråd med Vägverket, VB. Polymermodifiering utförs

för att få en stabil mastix och för att öka flexibiliteten vid låga

temperaturer. (Punkt 62.33)

Isolering av brobaneplattor med isoleringsmatta har tidigare utförs på i

första hand små broar med genomgående bärlager. Denisoleringsmatta som

nästan uteslutande använts är Bituthene HD som är en självklistrande iso-

leringsmatta.
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I Bronorm 88 har asfaltmastix och isoleringsmatta kvalitativt jämställts

vilket innebär större krav på isoleringsmattan än vad som tidigare var

fallet. Detta är möjligt tack vare att Väg- och Trafikinstitutet på uppdrag

av Vägverket bedrivit en omfattande kartläggning av på marknaden förekom-

mande isoleringsmattor. Slutsteget i denna kartläggning har varit framtag-

ning av ett provningsprogram för polymermodifierade isoleringsmattor. Detta

provningsprogram skall säkerställa att som broisolering rätt produkt kommer

till användning.

Isoleringsmatta skall ha en tjocklek av minst 5,0 mm. Mattan skall

svetsas eller på annat sätt appliceras mot underlaget (brobane-

plattan) så att erforderlig Vidhäftning uppnås. (Punkt 62.411)

Innan isoleringsmatta får användas skall denna med godtagbart resul-

tat vara provad enligt av Vägverket, VB, fastställt program, se

BILAGA 6-6, samt provlagd på minst 2 mindre vägbroar i samarbete

med Vägverket, VB, samt aktuellt provningslaboratorium. Exempel på

av Vägverket godtaget laboratorium för provning av isoleringsmattor

är Väg- och Trafikinstitutet i Linköping. För provade och för broiso»

lering godtagna isoleringsmattor gäller av Vägverket, VB, utfärdat

intyg eller att isoleringsmattan förts in som godtagen i del 8 För-

teckning". (Punkt 62.42)

Isolering bestående av asfaltmastix eller isoleringsmatta skall förseglas

vid alla kanter.

Kantförsegling med tixotrop epoxitjära utförs i minst två skikt, vått

i vått, med total tjocklek ?1,0 mm. Tjockleken kontrolleras och mäts

över betongytans toppar. (Punkt 62 252)

Om kantförseglingen utförs med isoleringsmatta skall detaljutform-

ningen redovisas på arbetsritning. Anslutningen till kantbalken kan

exempelvis utföras genom att mattan kläms fast med en ställist så

att fogmassa kan täcka listens och mattans övre kant. (Punkt 62.253)
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Membranisolering är den äldsta isoleringstypen som använts som broisole-

ring. Nackdelarna med denna isolering är att det i isoleringen ingående

bitumenet blir sprött vid kyla och mjukt vid värme. Trots dessa nackdelar

har denna isoleringstyp i många fall utgjort en bra isolering för underlig-

gande betong. Skador har i första hand uppstått på skyddslagret som på

denna isoleringstyp alltid består av betong.

Isoleringen skall bestå av tre lager bitumen B 85 med två mellanlig-

gande lager tätskiktSpapp YAP 2500 enligt 55 23 68 03. (Punkt 62.511)

Kvaliteten på membranisoleringen har avsevärt förbättrats i Bronorm 88

genom att tätskiktspapp YAP 2500 skall användas i stället för som tidigare

mineralfiberfilt YAM 1200/50.

Även membranisolering kantförseglas.

Kantförsegling med bitumen utförs i minst två skikt med bitumen B 85,

med total tjocklek ;2 mm. Kantförsegling med bitumen får endast ut-

föras om isoleringen består av membranisolering. (Punkt 62.254)

Kantförsegling utförs med bitumen enligt 62.254, utom intill över*

gångskonstruktion och andra ståldetaljer där förseglingen utförs med

epoxitjära. (Punkt 62.512) '

Brobaneplatta av stål isoleras med epoxitjära.

Isoleringen skall bestå av två lager epoxitjära.

Isolering med epoxitjära skall på brobaneplattor av stål utföras med

av Vägverket, VB, godtaget epoxitjärepreparat. Godtagna preparat är

samma som för kantförsegling. (Punkt 62.61)

Isoleringen utförs i två skikt till en total tjocklek av 900 pm. Det övre'

lagret avsandas så att god vidhäftning erhålls mellan isolering och ovan-

påliggande beläggning.
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l (3)

Koncept till bromaterieldagarna i Linköping 1989-04-12

AâEALIHASIlÄ

Vad är nu Asfaltmastix för något nytt material? Det
år Så enkelt som att isoleringsgjutasfalt har bytt
namn till asfaltmastix. Det har föranletts av att det
ofta har varit svårt att skilja på olika slags gjut-
asfalt. vi har nu i sverige anslutit oss till den
internationella terminologin. Aafglgmgggix__§;_êgn
WWW

 

Asfaltmastix har sedan 30-talet brukets som broiso-
leringsmaterial i Sverie. Den helklistrade då mot
underlaget och skyddsbetong anvandes som skyddslager.
I slutet av 60-talet började man lägga en glasfiber-
väv under asfaltmastixen, som ett gasutjånnande
lager. Skyddsbetongen togs bort, och ersattes av en
bituminös överbyggnad. Det var till en början skydds-
lager 25 Mab AT, bindlager 60 Hab lZT och slitlager
Hab lsT. Varefter asfaltmastixen blev allt vanligare
och erfarenheterna större plockade man bort skydds-
lagret av 25 Hab 4T och ersatte det med ett förstärkt
bindlager 80-90 Hab 12T som maskinlades direkt på
asfaltmastixen. 1 nya bronorm 88 beskrivs denna metod
mycket noggrannt, sa jag går inte in närmare på vad
där beskrivs.

Under de drygt 20 år som jag jobbat med gjutasfalt
och asfaltmastix har givetvis både positiva och nega-
tiva erfarenheter samlats. Till en början. var det
största problemet att kunna koka asfaltmastixen till
rätt kvalitet då vi stod på arbetsplatsen och blan-
dade. Det blev naturligtvis ett nytt recept för varje
kok med följd att stämpelvärdena for upp och ner som
en hiss. Varefter massan började tillverkas i asfalt-
verk och transporteras till arbetsplatserna förbätt-
rades kvaliteten och idag är det relativt sällsynt
med felaktiga massor.

Systemet har sedan början av 70-talet varit den helt
dominerande metoden för isolering av broar i hela
Sverige. Det har utförts ca 1.200.000 m2.

De negativa erfarenheterna började komma när det blev
stálkris i Sverige. Det utfördes en del större bäran-
de stålbalkar med friliggande betongplatta som kör--
bana. och kulmen nåddes vintern 86-87 som var den
kallaste i mannaminne. Det kom in flera rapporter om
läckage på broar. Vi blev naturligtvis mycket oroade
och satte genast igång och leta orsaker. Vi kontrol-
lerade materialet på de trasiga broarna för att se om
de var av dålig kvalitet. Vi kollade med Nynäs om det
kunde vara fel på bitumenleveranserna. Han på sate-

VTI MEDDELANDE 601



57

iBINAB
2 (3)

rialsidan kunde vi inte hitta, några avvikelser som
kunde förorsaka skadorna. Felet står att finna i
Kombination av under- och överliqgande konstruktion.
Vi vet nu att konstruktionen med asfaltmastix och 2
lag maskinlagd ab-massa ej kan utföras på stålbalks-
broar med friliggande platta av betong. Där är på-
frestningarna för stora för detta system. Vid prov-
borrning pa Sannsundsbron kom vi ytterligare lite
längre i vår kunskap. Där har betongplattan spruckit
tvars över bron på ca 4-10 meter. Ett flertal läckage
år dokumenterade. Proverna som vi fick fram var lite
överraskande. Detvisade sig att asfaltmatixen ej
hade sammanfallande aprickmönster med konstruktionen
betongen. Däremot hade asfaltmastixen sprackit i
samma mönster som beläggningen. Beläggningen består
där av maskinlagd HAB i 2 lager utan skyddsskikt av
25 HAB 4T. Vi fick samma svar aa vi borrade upp bron
över Sagan. Där var också sprickor-na sammanfallande
med beläggningen som var 2x30 mm maskinlagd gjut-
asfalt.

Vid genomgång av alla de broar som vi har utfört med
asfaltmastix och där låckagen förekommer finner jag
följande sammanhang: Det ar stålbalksbroar med
sprucken beläggning och utan skyddslager av 25 Heb.

Vi är naturligtvis mycket besvikna över att inte
kunna använda asfaltmastix på alla vara brokonstruk-
tioner och har därför sedan några år en intensiv för-
söksverksamhet på gång för att kunna finna en lösning
på problemet. Vi kan idag säga att vi har kommit en
bra bit på väg. Med inblandning av polymerer i bitu-
menet har vi kunnat konstatera att gjutasfaltens
egenskaper kraftigt förbättras ned till minus 20
grader. Därefter är det lite besvarligare. De mest
positiva effekterna får man på den varma sidan. Gjut-
asfalten blir mycket mer stabil *mot statiska, och
termiska belastningar trots att vi får ett mycket
lägre stämpelVärde vid +20 och 40 grader. Nynäs
håller nu som bäst på att ta fram ett mjukare bitumen
än de normala för gjutasfalt. Därefter tillsätter man
polymerer för att klara stabiliteten och då kommer
också köldegenskaperna att förbättras. Det är tro-
ligtvis så att sprickbildningen som är av termisk art
inträffar då respektive bitumensort når sin glas-
punkt och då spelar tillsatserna inte så stor roll.
Vi skall därför finna en bitumen med extremt låg
glaspunkt.
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Varför håller vi då på med detta då det radan finns
.bra polymerbitumenmattor för breandanål? 'Lite av
svaret på detta hämtar jag ifrån de erfarenheter vi
fått från taktäckarbranschen. vi kan am.- konstatera
att de allra flesta läckagon beror på den mänskliga
faktorn. För varje meter matta man lägger tar man en
löpmeter skarv._ vid utläggning av aefaltmaetix
slipper man de problemen tack vare att den rakae ut
OCh har en väl tilltagen tjocklek. var är den stora
skillnaden. Asfaltmastixen har på de eå förhatliga
plana terrasserna, som ofta står under ständigt
vattentryck, visat. sig vara det bästa alternativet.
Vi ska inte heller glömma att asfaltmaatix ligger på
de flesta av vara stora broar utan problem med
läckage och deformationer. Det gäller även broar uppe
i Norrland. Det skall också framhållas att det är
erfarenheter som har 15-20 år på nacken.

Anders Bergman
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V' -ocli Dali/r-
Winggiwtet

Bromaterialdagar, Linköping april 1989

ISOLERINGSMATTOR. FORSKNINGSRESULTAT VID VTI

av

Ylva Colldin

Asfaltmastix (isoleringsgjutasfalt) på glasfibernät har under de

senaste7 tjugo åren varit det mest använda isoleringssystemet för

betongbroar i Sverige. Behovet av ett mer flexibelt alternativ

(mindre sprickbenäget vid låga temperaturer) har lett till labora-

torieprovning av ett antal kommersiellt tillgängliga produkter.

Undersökningsarbetet har i huvudsak utförts vid VTI (inom ett VV-

projekt). Projektet pågår fortfarande.

Provningsprogram och kravspecifikationer har framtagits för poly-

mermodifierade bitumenmattor. Programmet grundar sig på de under-

sökningar av SBS- och AFP-modifierade bitumenmattor som utförts

vid VTI' samt på liknande erfarenheter från andra europeiska län-

der.

Kraven avser generellt:

Å Vattentäthet

- Värmebeständighet

- Åldringsbeständighet

- Vidhäftning

- Skjuvhållfasthet I

- Spricköverbryggande förmåga

- Kemisk kompatibilitet

I inlägget redovisas ett antal utvalda provningsmetoder och resul-

tat.
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ISOLERINGSMATTOR, FORSKNINGSRESULTAT VID VTI

 

ä Provningsprogrom

'e Specifikahoner  

 

oKrav

Ylva Colldin

VTI MEDDELANDE 601



61

1. INLEDNING

xAsfaltmastix (isoleringsgjutasfalt) på glasfibernät har under de

'senaste tjugo åren varit det mest använda isoleringssystemet för

betongbroar i Sverige. Behovet av ett mer flexibelt alternativ

(mindre sprickbenäget vid låga temperaturer) har lett till la-

boratorieprovning av ett antal kommersiellt tillgängliga produkter.

Undersökningsarbetet har i huvudsak utförts vid VTI (inom ett

VV-projekt). Projektet pågår fortfarande.

Provningsprogram och kravspecifikationer har framtagits för poly-

mermodifierade bitumenmattor. Programmet grundar sig på de under-

sökningar av 585- och AFP-modifierade bitumenmattor som utförts vid

VTI samt på liknande erfarenheter från andra europeiska länder.

Kraven avser generellt:

F Vattentäthet

- Värmebeständighet

- Åldringsbeständighet

- Vidhäftning

- Skjuvhållfásthet

- Spricköverbryggande förmåga

- Kemisk kompatibilitet

En sammanställning av aktuella specifikationer och krav finns i

bilaga 1 (ingår i Bronorm -88).
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2. EXEMPEL PÅ PROVNINGSMETODER OCH RESULTKT

2.1 Perforationsbestândighet, vattentrycksprovning

Provbitar placeras vid provningen på ett underlag av betong och

"perforeras" i ett antal punkter, varvid en fallvikt (1.0 kg) med

koniskt formad spets (90°) får falla fritt mot provet från 200 mm

höjd. Graden av perforation bedöms med hjälp av vattentrycksprov-

ning, dynamisk prcvning (0.5 MPa, 1000 pulser).

Perforaiion Vaifenirqck
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 Utrustning för perforationstest
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2.2 Vidhåftning

Vidhäftning mot betong, mot skyddslager av asfaltbetong respektive

gjutasfalt samt mot kantförsegling undersöks.

Före provning limmas stålstämplar fast på isoleringen. Runt stål?

stämpeln genomskäres sedan .mattan ner till underlaget. Vid prov-

ningen dras stämpeln loss med dragkraftsökningen 200N/s. Drag-

kraften appliceras lodrätt mot provplattan. Dragkraft vid brott

liksom typ av brott registreras.

Då det gäller vidhäftning mot betong utförs provningen först efter

det att provplattan genomgått ett antal s.k. åldringscykler. Detta

innebär:

termisk chock (för att simulera utläggning av skyddslagret på

isoleringen)

- lagring i vägsalt

termisk lagring vid 70°C

frost-tÖ-cvkler mellan -15°C och 70°C

Vid provning har för olika produkter vidhäftningsresultat mellan

0.1 och 1.6 N/mm2 uppmätts. Extremt låga värden erhålles om kraftig

blåsbildning uppstått vid åldringen eller isolering och primer inte

"passar ihop".
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ÃLDRINGSSCHEMA
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2.3 Skjuvhâllfasthet

Skjuv- och normalkrafter påverkar isoleringen under dess "livstid"

på bron. De största skjuvkrafterna uppkommer på grund av kraftigt

inbromsande fordon. Förhöjda temperaturer liksom brons lutning'

medför i sammanhanget Ökad risk för skjuvning (glidning). Skjuv-

påkänning :sker under samtidig inverkan av normalkrafter (vertikala

krafter) från trafik och beläggning. Isoleringen ska överföra

eventuella skjuvkrafter till betongen utan att skadas eller glida

mot underlaget (betong, primer) eller överliggande skyddslager

(asfaltbetong, gjutasfalt).

Det aktuella provningsförfarandet grundar sig på ett tyskt förslag

(BAM 1983). Isoleringen appliceras på ett betongunderlag och be-

lägges med skyddslager av asfaltbetong eller gjutasfalt. Vid

provningen skjuvas isoleringen mot betong och beläggning med skjuv-

hastigheten lO mm/min under samtidigt konstant förspänningstryck.

Erhållet skjuvmotstånd registreras och typ av glidning noteras.

Generellt kan för utförda provningar konstateras att AFP-modi-

vfierade produkter snabbast uppnår maximal skjuvhållfasthet och

därefter markant glider mot betongen (primern) eller skyddslagret

(skjuvmotståndet avtar snabbt). SBS modifierade isoleringsmattor

tar i större grad upp skjuvpåkänningar i själva mattan.

 

/
,-
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2.4 Spricköverbryggande förmåga

Isoleringen måste uppvisa en viss spricköverbryggande förmåga,

också vid låga temperaturer, eftersom sprickbildning och sprick-.

rörelser kan förväntas uppstå i en brobaneplatta av betong.

Den spricköverbryggande förmågan provas vid -20°C. Provningen om-

fattar utmattning, då en betongspricka varieras 0.2 mm (0.5-0.7 mm)

med hög hastighet under 1000 lastväxlingar. Drag- och tryckkrafter

registeras och isoleringen bedöms visuellt under provningens gång

samt efter avslutad provning.
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i:VaypchIta/il:-
'Institutet

Bromaterialdagar, Linköping april 1989

ISOLERING MED POLYURETAN

av

Ylva Colldin

Polyuretan är en stor materialgrupp som beroende på uppnggnad kan

ha varierande egenskaper. Som isoleringsalternativ för betongbroar

har polyuretan använts i t.ex. Finland på ett 50-tal broar under

senare år. I Berlin utförs idag denna typ av isolering i stor om-

fattning.

Isoleringen utgörs av ett s.k. tvåkomponentsystem; Produkten

sprutas ut i ett tunt lager. De båda komponenterna förenas då i

sprutmunstycket och den slutliga produkten härdar sedan mycket

snabbt på bron.

Fördelar med polyuretanisoleringen är främst:

-- God spricköverbryggande förmåga.

- Inga skarvar och kanter.

Nackdelar är t.ex.:

- Isoleringsarbetet är mycket väderberoende, dvs isoleringen är

fukt- och temperaturkänslig. Risken för blåsbildning är stor

under mindre gynnsamma förhållanden.

- Produkten tillverkas på platsen vilket ställer stora krav på

exakt4 blandning- .och applikationsteknik (svårt med kvalitets-

kontroll).

- Hälsoriskerna är betydande. Arbetet kräver speciella säkerhets-

åtgärder och specialutbildad personal.

I inlägget redovisas observationer från ett isoleringsarbete ut-

fört med polyuretan på en svensk "provbro" i augusti 1988.
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ISOLERING MED POLYURETAN PÅ SJ-BRO F 529 VID SÄVSJÖ

Observationer, vidhäftningsprovning och provtagning.

            

   
av_

Ylva Colldin
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l ORIENTERING

På uppdrag av Vägverkets brotekniksektion har jag följt isoleringsarbetet med

polyuretan på den aktuella brons ena körbana. Vidhäftningsprovning har

utförts och provplattor för laboratørieprovning applicerats på platsen.

Plats: SJ-bro F 529 (ett körfält, cirka 200 m2) på väg 127 vid Sävsjö i

Småland.

Tid: 18-19 samt 22-23 augusti 1988.

lsoleringsarbetet utfördes under de två första dagarna 18-19 augusti, med

primerstrykning ena dagen och applicering av polyuretanisoleringen efterfölj-

ande dag. Efter ytterligare fyra dagar lades det kombinerade skydds- och

bindlagret (HAB 12 T) ut samt slitlagret (HAB 16 T).

Väderförhållandena var under samtliga dagar mycket goda med temperaturer

kring 20°C (bilaga 1).

Den andra körbanan kom senare att isoleras med polyuretan (vecka 37-38,

1988). Som bindlager lades då gjutasfalt.
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2 PRIMERN APPLICERAS (0818)

På grund av diverse förseningar applicerades primern först framåt kvällen.

Vädret var dock fortfarande gynnsamt (lufttemperatur: +220C, yttemperatur:

+230C; relativ luftfuktighet: 45%). Brobanan var väl rengjord och sandbläst-

rad, men uppvisade en del håligheter och sprickor.

2.1 Utförande

Primerstrykningen utfördes i ett lager. Tre man arbetade med roller medan

en fjärde man avsandade ytan. Primer ströks (med pensel) på kant-

balkens insida och en bit upp på ovansidan av kantbalken. På en mindre del av

kantbalken (mot Vrigstad) ströks på prov hela kantbalken. Kantbalkens

kantskoning behandlades först efterföljande dag med speciell primer.

2.2 I ' Produktinformation (primer, sand)

 

Primer

Betongprimern utgörs av en sk enkomponent polyuretanprimer "Oldodur

Grundierung 307-0070". Isoleringen bör enligt enreprenören appliceras på

primern 2-48 timmar efter primerstrykningen.

Innehåll: Difenylmetandiisocyanat (MDI), toluol m.m.

Flamp'unkt: <21°C

Åtgâng: 350-400 g/mz. (Här åtgick cirka 30 l primer)

Sand

Avsandningen består av ugnstorkad kvartssand (0.2 - 0.7 mm).

Åtgång: 200-300 g/m2. (Här åtgick cirka 30 kg).

VTI MEDDELANDE 601



77

3 ISOLERING MED POLYURETAN (0819)

Isoleringen applicerades under mycket goda väderförhållanden (mellan

klockan 11.15 och 16.45), med ett uppehåll på två timmar på grund av fel i

utrustningen. Isoleringen ströks sedan med ett "epoxiklister" för att bind-

lagret av asfaltbetong vid utläggningen skulle få god vidhäftning till isole-

ringen.

Tidigare på dagen hade kantbalkens kantskoning strukits med primer. Man

hade även tejpat längs brobanans kortsidor samt längs långsidan mot brons

mitt (för att få en skarp avslutning på isoleringen).

3.1 Utförande

Den gula polyuretanprodukten sprutades ut i två skikt, till en total tjocklek

av cirka 4 mm. Appliceringsutrustningen som sköttes av en man, hade kapaci-

teten 3.5 - 4.5 kg/min.

3.1.1 Problem i samband med appliceringen

Inledningsvis fanns rester kvar i slangarna (från ett tidigare utfört takisole-

ringsarbete (brun massa)). En del av detta kom ut på bron. På samma del av

bron (mot Vrigstad) uppstod i slutet av appliceringsarbetet problem i form av

stopp i isocyanatslangen. Produkten som i det senare fallet kom ut på bron

hade därför inte rätt sammansättning och på stora områden från brons

kortsida och cirka 2 meter in på bron, lossnade senare isoleringen fullstän-

digt.

3.1.2 Tjocklek

Isoleringen sprutades i två lager till en total tjocklek av cirka l+mm.

"Normalt" appliceras cirka 2 mm (till ett ungefärligt pris av cirka 400:-/m2).

Intill kantbalken blev isoleringsskiktet avsevärt tjockare än på övriga delar av

bron (uppskattningsvis cirka 10 mm eller mer). På kantbalkens vertikala delar

kunde på vissa ställen konstateras att isoleringsmassan inte trängt in i alla

ojämnheter. På själva brobanan uppmättes tjockleken på ett antal ställen (i
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samband med vidhäftningsprovning) _till i genomsnitt 4.5 mm (3.0 - 5.5 mm).

Längs isoleringens kant (mot brons mitt) uppmättes tjockleken på det till

synes tunnaste respektive tjockaste partiet. Tjockleken var där 2.0 mm och

6.0 mm. (Isoleringen ska här överlappas med ett nytt isoleringsskikt då nästa

körbana isoleras.

3.1.3 Blåsbildning

En del blåsbildning uppstod, speciellt i det första isoleringsskiktet. (Materia-

let blir vid härdningsprocessen cirka lOOOC, varför blåsbildning kan bli ett

problem). Enstaka blåsor som utvecklats till hål (max 5 mm i diameter)

lagades genom att man för hand strök på isoleringsmassa. (Att leta blåsor och

hål i isoleringen och att laga dessa, kan bli ett tidsödande arbete för en

noggrann entreprenör).

3.1.1; Klistring

Då isoleringen härdat applicerades ett (rosa) epoxiklister, "Bufapox - Haft-

vermittler" (klockan 18.00 - (18.40). Detta utfördes med hjälp av roller (cirka

150 g/mz). Klistringen utfördes för att senare få god vidhäftning mellan

iSOlering och bindlager (HAB 12 T). Enligt entreprenören är emellertid bind-

lager av gjutasfalt (eller "extra varm" asfaltbetong (>l80° C)) ett bättre

alternativ.

Epoxiklistringen täckte till synes endast fläckvis polyuretanytan (cirka 75%).

Efter fyra dagar (då bind- och slitlager lades) kunde konstateras att klistring-

en på stora delar av bron låg som ett pulver på isoleringen och mycket lätt

kunde gnidas bort.

Kantbalken skulle ha förseglats med "Oldopren-S-Versieglung" efterföljande

morgon (lördag 0820), vilket dock inte utfördes på grund av regn.

3.2 Produktinformation

 

Isoleringen utgörs av en s k tvâkomponent polyuretanisolering. De två kompo-

A nenterna (diisocyanat och polyalkohol) förenas vid sprutningen direkt i

sprutmunstycket och härdar sedan mycket snabbt på bron. Temperaturen
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uppgår vid härdningen till cirka 100°C. Efter cirka två timmar har i de flesta

avseenden produkten uppnått sina egenskaper.

Enligt entreprenören är produkten sådan att den släpper igenom vattenånga

från betongen. Produkten innehåller ingen mjukgörare som eventuellt kan

migrera upp i beläggningslagret och mjukgöra detta. (Entreprenören berätta-

de dock att man tidigare utfört isoleringsarbeten med en produkt där

mjukgöraren orsakat problem av ovan nämnt slag).
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4 BIND- ocn SLITLAGER LÄGGES (0823)

Bindlager: HAB 12 T, 85 kg/m2

Slitlager: HAB 16 T, 120 kg/m2

Bindlager och slitlager lades ut fyra dagar efter utfört isoleringsarbete.

På de ställen isoleringen lossnat (se 3.1.1) hade man tidigare på dagen skurit

upp och avlägsnat en del av isoleringen. Man hade därefter reparerat med

Bituthene HD (ett område mellan 1:a och 3:e räckesståndaren, från Vrigstad

räknat) samt med en polyuretanmassa (ett mindre område vid 8:e

räckesståndaren, liksom hålen efter vidhäftningsprovningen). Polyuretan-

massan som använts för lagning hade tillhandahållits av entreprenören.

Produkten var grå, mycket mjukare än den gula isoleringen och hade enligt

entreprenörenungefär hälften så goda egenskaper som densamma.

4.1 Utförande

En del stenmaterial hamnade före utläggningen av bindlagret på den isolerade

farbanan och trycktes där ner i isoleringen (av den lastbil som transporterade

beläggningsmassan). På några ställen punkterades då isoleringen något (fyra

"punkteringar" upptäcktes).

Vid vältningen (lO tons vält) av skyddslagret "gled beläggningen runt" på

isoleringen ooh man kunde därför inte packa effektivt. (Vältens förare

beklagade sig.) Än mer gled Bituthenemattan som slutligen fick "trampas

till". Beläggningsytan uppvisade otaliga sprickor.

Även då slitlagret vältades rörde sig beläggningen på isoleringen. Vidhäft-

ningen mellan isolering och beläggning har dock ej provats.

I sambandlmed att den andra körbanan isoleras kommer den "misslyckade"

delen av brobanan att brytas upp ochisoleras om av entreprenören.
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5 HÄLSOASPEKTER OCH FÖRESKRIFTER KRING ARBETE MED

POLYURETAN

Isoleringsprodukten som nu ligger på den aktuella bron vid Sävsjö är en typ av

tvåkomponent härdplast, sk polyuretan -eller uretanplast. Vid framställ-

ningen av denna produkt, som sker direkt på platsen i samband med att

materialet sprutas ut, används diisocyanat.

Samtliga uppgifter i detta avsnitt är hämtade ur Arbetarskyddsnämndens

kursmaterial "Att arbeta med isocyanater", som i sin tur grundar sig på

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om isocyanater, AFS 1981:6 samt AFS

1980:11.

5.1 Hälsorisker 'med isocyanater

 

Isocyanater är brännbara, lösliga i de flesta organiska lösningsmedel och

mycket reaktionsbenägna. Isocyanater är hälsofarliga och ska enligt Arbetar-

skyddsstyrelsen "helst inte användas. Om det finns en mindre farlig produkt

som kan ersätta något som innehåller isocyanater ska den användas i stället",

skriver Arbetarskyddsstyrelsen.

Det är i första hand vid inandning av isocyanatångor eller aerosol (dimma)

som besvär och skador kan uppstå (men även hudkontakt kan medföra besvär).

Långvarig eller ofta upprepad inandning av isocyanat eller aerosol kan orsaka

nedsatt lungfunktion. Dessutom tillkommer risken för att bli allergisk mot

isocyanat (sensibilisering). Det kan räcka med att utsätta sig för isocyanater

en enda gång för att få allergiska astmaliknande besvär. Har man väl

utvecklat en allergi uppstår besvär även vid luftkoncentrationer avsevärt

under gränsvärdet. (Gränsvärdet är som regel 0.005 ppm (ppm = parts per

million = 10-6 ).

Hälsoriskerna varierar emellertid något beroende på typ av isocyanat. De

mest lättflyktiga isocyanaterna (med högst ångtryck vid normaltemperatur)

anses mest hälsofarliga m a p exposition i ångform. De flesta isocyanaters

ångtryck når dock inte upp till hygieniska gränsvärdet vid normal temperatur.

I polymerisationsprocessen ligger emellertid temperaturerna ofta på cirka

lOOOC, med ökad risk för flyktighet. Isocyanater kan också vara förorenade
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med tex fenylisocyanat som har hög flyktighet. Sk prepolymeriserade

(förreagerade) isocyanater anses mindre farliga än isocyanatprodukter som

består av två komponenter.

Videxposition av aerosoler (i samband med sprutning) är hälsoriskerna

ungefär desamma för alla isocyanater.

5.2 Personal, arbetsplats

 

Arbete med isocyanater får utföras endast av speciellt utbildad personal.

Personalen ska regelbundet genomgå hälsokontroll.

Pâ arbetsplatsen ska varningsskyltas (även om arbetet utförs utomhus).

5.3 Avfallshantering

 

Isocyanat- och polyuretanavfall kan förbrännas endast i särskild industriell

förbränningsutrustning (t ex SKAB).

Fullt uthärdat polyuretanavfall kan som regel betraktas som vanligt avfall,

men å avfallet förbränns frigörs isocyanatmonomerer och cyanider i rök-

gaserna och orsakar luftföroreningar.

Ett kärl som innehållit isocyanater får inte behandlas med vatten och sedan

tillslutas. Koldioxidutvecklingen kan då bli så kraftig att kärlet spängs!

En beredskapsplan ska finnas för sanering om större läckage skulle inträffa.

,Denna utformas i samråd med lokal brandmyndighet.

5.4 Kritiska moment

 

Kritiska arbetsmoment i hanteringen med polyuretaner är främst:

- När man blandar komponenterna på arbetsplatsen

- När man sprutar polyuretanmaterial så att sprutdimma uppstår

- När polyuretanmaterialet värms till högre temperatur än lSOOC

- När polyuretanmaterialet brinner
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6 VIDHÄFTNINGSPROVNING OCH PROVTAG NING

6.1 Vidhäftningsprovning

Vidhäftningen mellan isolering och betong mättes med hjälp av speciell

dragprovningsutrustning. Uppmätta värden varierade mellan 0.6 och

1.9 N/mm2 vilket ungefär överensstämmer med motsvarande i fält uppmätta

värden för tex isoleringsmattan Beta SA 250 eller isoleringsgjutasfalt

(bilagorna 2 och 3).

6.2 Provtagning

 

I samband med det aktuella isoleringsarbetet applicerades prOVplattor för

laboratorieprovning m a p följande parametrar:

- vidhaftning 4

- skjuvhållfasthet (glidning)

- Spricköverbryggande förmåga

- åldringsegenskaper
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7 KOMMENTAR

Den aktuella bron är enligt uppgift den första i Sverige med polyuretanisole-

ring. Enligt entreprenörens uppgift har ett 50-tal betongbroar isolerats med

denna produkt i Finland under den senaste 3-ârsperioden. I t ex Berlin utförs

idag likaledes denna typ av isolering i stor omfattning.

Fördelar med polyuretanisoleringen är (under förutsättning att applicerings-

arbetet utförs i tillräcklig tjocklek och utan problem) främst:

- God spricköverbryggande förmåga

- Inga skarvar och kanter

Nackdelar är t ex:

- lsoleringsarbetet är mycket väderberoende, dvs isoleringen är fukt- och

temperaturkänslig. Risken för blåsbildning är stor under mindre gynnsamma

förhållanden.

- Produkten tillverkas på platsen vilket ställer stora krav på exakt bland-

nings- och applikationsteknik (svårt med kvalitetskontroll).

- Hälsoriskerna är betydande. Arbetet kräver speciella säkerhetsåtgärder och

specialutbildad personal.
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Bilaga 1

Några anteckningar angående temperaturer, luftfuktighet och övriga väder-

förhållanden under pågående isoleringsarbete på bro F 529.

     

Datum Tid- Luft- Yt- R H Övriga Anmärkning
punkt temp temp väderför-

hållanden
(oc) (oc) (96)

880818 19 . 20 22 23 45 Soligt Primerstrykning
vind- (19.25-20.20)

19.50 17 stilla Solen går ner
20.00 17 18.5 50
20 .20 15 Primerstrykningen

avslutad

880819 10 .10 16 20 Molnigt,
11.15 måttlig Isoleringsarbetet började
11.30 18 19-20 vind
12.l+5 18 20-21
13.30 21
14.15 52
14.45 Fel uppstod i utrust-

ningen. Avbrott 2 tim.
16.30 19 21 Sista biten sprutas
17.00 Isoleringsarbetet avslutat
18.00 19 19 Epoxiklistringen börjar
18.40 - " - avslutad

880822 18 18 Vidhäftningsprovning

880823 08.20 14 11+ Soligt
10.30 18 20
10.45- Skyddslagret lägges och
11.00 vältas
12.30- Slitlagret lägges och
12.55 vältas

 

VTI MEDDELANDE 601



87

Bilaga 2

Vidhäftningsprovning på polyuretanisolering pâ SJ-bro F 529 vid Sävsjö

1988-08

  

Grupp Prov Dragkraft vid brott Anmärkning
nr

(N/mmz)

1 0.6 (l.2)* Fullständigt brott isol./betong
2 1.6 (0.6)* - " -

A 3 O. 8 (l.O)* - " -
4 1.5 - " -

5 1.5 (05)* Fullständigt brott isol./betong
6 0.8 Delvis brott isol./betong

B 7 1.1 (0.6)* Delvis brott isol./betong
8 0.9 Fullständigt brott isol./bet0ng

9 1.9 Brott i betongen -
10 1.4 Fullständigt brott isol./betong

C ll 0.5 Delvis brott isol./bet0ng
l2 l.l Limbrott

 

Vidhäftningsbrott har utförts 1988-08-19 och 08-22.

Lufttemp. (08l9): l9OC; (0822): l8OC

Yttemp. (0819): l9OC; (0822): l8°C

Dragkraftsökning: cirka 200 N/s (manuell pump)

Provytans diam.: 5 cm

*) Anger tidigare värden då brott uppstått i limningen.

VTI :MEDDELANDE 601



VTI
M
E
D
D
E
L
A
N
D
E

601

Ei!!_-_!!!_-_'=!%! 'lg-1.9.1912:
I-I- 1: l.

Provdrugning på SJ-bro F529 vid Sävsjö

     

   

.. ! !
il |-| |-_êr-[-1 'I

'////l/Il/I//l[lll/(llIl///l///l///l/I/?II/l//I//l///I/lI///l///l///l///l/(I/I///l///l/
I///l///l//I///I/I///l///l///Ill//l///I/////////////////A(Il/lI///III/I/I(I//1/7//1/12/

/I///Il//IZ '(I/lll/lllllllllll/lllllllllilllill

!.=!=!='!*=! '.!_I_II_!_II_I.!*_III_LI!I_:.LI1I_!!
-I 'I il I l-l-I-l-iI'-|-

rf //In ''/ 'II/lll///l/.

  

*M

8
8

B
i
l
a
g
a

3

  

e

 

' Vrigstad



89

_ NILS MALMGHEN AB

EPOXYMATERIAL FÖR KANTFÖRSEGLING

Epoxyplasterna är de första härdplaster som fått en varaktig

användning som isoleringsmaterial på våra broar.

Erfarenheten går ca 30 år tillbaka i tiden för svenskt vidkommande,

och vi vet att en korrekt sammansatt epoxyprodukt applicerad under

rätta förhållande på en ordentligt förberedd betongyta utgör ett

utomordentligt gott skydd under mycket lång tid. V

Det är dock endast ett fåtal människor som känner till något om

epoxyprodukters sammansättning och det kan därför vara svårt att

bedömma en produkts kvalitet.

Detta föredrag kommer att behandla de olika metoder som finns för

att modifiera epoxyhartser och härdare till epoxyprodukter avsedda

för försegling eller isolering av betong. För och nackdelar, risker

för komplikationer samt vikten av en korrekt förbehandling av

betongen.

För attundvika framtida problem med epoxyprodukter är det viktigt

att materialens önskvärda egenskaper specificeras av beställaren,

samt att relevanta provningsmetoder tages fram.

Kvalitetssäkring är ett relativs nytt begrepp, som i stort omfattar

att tillverkaren av material visar att han är kompetent att testa

såväl använda råvaror som de produkter han producerar.

Kurt Augustsson
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.Stockholms gatukontor
E Byggnadsavdelningen § * BroMaterialdagar
Materialprovningen Linköping 12-13 April
Boris Steorn VTI och SFF

IMPREGNERING AV KANTBALKAR

Impregnering av betong har utförts under den senaste århundradet
och troligtvis även av "puzzolan" betong 2000 år bakåt i tiden.
De äldsta preparaten är fetter, oljor, linolja, parrafin och
vattenglas. Dessa har en god effekt men tyvärr en något kort
livslängd.
Morderna preåarat är silan och siloxan, vilket är en utveckling
av deovanst ende.
I Sverige har impregnering av kantbalkar utförts i nästan 20 år.
I början användes dock silikonhartser med en något kort livslängd.
Materialprovningen utförde en mindre marknadskontroll av preparat
1980 .Vilken senare har utvecklats till en kontroll av material
för impregnering av betong. Internationellt har vi kommit till
samma slutsats som i USA National Cooperative Researsh, NCHRP
report No 244. '
Vid undersökningen 1980 framkom bland annat följande problem,
rengöring av betongytan
överytors slamskikt
fuktig betong.
Under 1988 undersöktes tensiders inverkan på impregneringsmedel
med bidrag från Svenka Kommunförbundet

REFERENSER.

Vägverket publikation TB142
VTI meddelande 449 Drift och underhåll av konstbyggnader.1985
DKU konstbyggnadsgruppen Specialrapport Maj 1986. -
DKU= Kommunernas driftskostnadsutredning för gator och vägar.
Svenska Kommunförbundet Skyddsimpregnering av-betong. 1988
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Bromaterialdagar, Linköping april 1989

OLIKA TYPER.AV BROISOLERINGAR - en jâmiörelse

av

Ylva Colldin

På den "ideala isoleringen" för brobaneplattor av betong ställs

stora krav. Kravlistan blir lång och omfattar förutom rent all-

männa produktkrav även krav relaterade till underlag, skyddslager

och utförande.

Inget isoleringssystem uppfyller idag samtliga krav på en sådan

lista. Förekommande isoleringsalternativ har alla vissa för- resp.

nackdelar av mer eller mindre avgörande funktionell betydelse.

I inlägget listas krav på den ideala isoleringen. Isoleringstyper

som asfaltmastix (isoleringsgjutasfalt), bitumenmattor och poly-

uretan jämförs. Jämförelsen grundar sig i huvudsak på svenska och

schweiziska (fält)erfarenheter samt resultat erhållna vid labora-

_torieprovning vid t.ex. VTI.
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OLIKA TYPER.ÅV BROISOLERINGAR - en jämförelse

På den "IDEALA ISOLERINGEN" för brobaneplattor av betong ställs

stora krav. Kravlistan blir lång och omfattar förutom rent all-

männa produktkrav även kravrelaterade till underlag, skydds-

lager och utförande .
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Kraven på en IDEAL ISOLERING" kan förenklat listas på följande

sätt:

Allmänna krav

- vattentät _

- Beständig mot vägsalt, alkali,§......_ "

- Beståndig mot höga och låga temperaturer

- Åldringsbeständig

- Ånggenomsläpplig

Homogent material

Jämn skikttjocklek

Tunt totalt system

Krav m.a.p. underlag och beläggning

- Överbrygger betongsprickor och mindre betOngskador, sprick-

rörelser

- Anpassningsbar till underlaget I

- Kemiskt och fysikaliskt kompatibel med under- och över-

liggande material

- God vidhäftningsförmåga till underlag och Överliggande lager

- Skjuvhållfast till underlag och Överliggande lager

--Kombinerbar med olika typer av beläggningar

- Jämn ovanyta (dränering)

Krav:m.a.p. utlåggningsarbetet

- Enkelt, enkla medel
- Underlaget skadas ej

- Befarbar (tunga fordon under installationsarbetet)

- Perforationsbeständig (spetsiga stenar trycks ner _i iso-

leringen i samband med att ett skydds(bind)lager av asfalt-

betong lägges på)

- Goda anslutningsmöjligheter (till utloppsrör och kantbalkar)

- Passar även för större lutningar och vertikala ytor

- Lätt att reparera

VTI MEDDELANDE 601



95

Inget isoleringssystem uppfyller idag samtliga krav på en sådan

lista. Förekommande isoleringsalternativ har alla vissa för-

respektive nackdelar av mer eller mindre avgörande funktioneH

betydelse.
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Speciella för- resp; nackdelar (sådant man bör se upp med) kan

för. isoleringstyper som asfaltmastix, polymerbitumenmattor och

polyuretanisolering generellt sammanfattas enligt följande:

ASEALIHRSTIX (ej polymermodifierad)

Fördelar §

- Skarvlöst

nackdelar

- Fårskvara

- Blåsbildning

- Sprickbenågen

"POLIHERBITUHENHAITA

Fördelar _

- Förtillverkad (lätt med kontroll)

- Lätt med efterkontroll och ev. reparationer

- Spricköverbryggande

Nackdelar

- Överlappning (fickor för vattenansamling får ej uppstå)

'Svetsning (betongen och mattan får ej överhettas)

Blåsbildning

Bör ej ligga oskyddad mer än nödvändigt

Försiktighet med gjutasfalt som överliggande lager

POLYURETAN

Fördelar

- Skarvlöst

- Spricköverbryggande

nackdelar ,

n- Klimatkänsligt, blåsbildning

- Exakta blandningsförhållanden, speciell teknik

- Svår kontroll 'I i

- Flera skikt

;pénHälsoaspekter

- Kostnad
VTI MEDDELANDE 601
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VÄGVERKET 1989-03-23
VBv, P-A Andersson

BROBELÄGGNINGAR

1. ALLMÄNT

De typer av brobeläggningar som används av vägverket är angivna i
Bronorm -88 publikation 1988:206.

De använda beläggningarna delas upp i följande typer
- skyddslager
- bindlager
- slitlager

- Skyddslagret är en handlagd asfaltbetong av typ MAB 4T vars uppgift
är att skydda isoleringen, om denna inte är försedd med skydds-
betong, mot skador från arbetsmaskiner.

- Bindlagret är en maskinlagd asfaltbetong av typ HAB 12T eller en
gjutasfalt av typ GJA. Bindlagrets uppgift är att i kombination med
skyddslagret förstärka skyddet för isoleringen, t ex på broar med
stor trafikintensitet. I vissa läggs också enbart bindlager som
skydd för isolering.

- Slitlagret kan vara asfaltbetong av typ HAB eller gjutasfalt av typ
GJA och enligt bronormen samma slitlager som ligger eller läggs på
anslutande väg till bron. - r

2. SLITLAGER FÖR BROAR

De slitlager som används på broar är i huvudsak samma som för vägar.
För de i bronormen angivna slitlagertyperna gäller följande:

- vid val av slitlager skall hänsyn tas till trafikmängden (se BYA
Nytt -86 fig 1:08-1). För den högsta trafikklassen kan även 90 HABS
och 100 HABS 16 väljas.

- För materialval av stenmaterial beroende av trafikmängd se BYA NYTT
86 tabell 7:01-1a.

De krav som ställs å slitlager på broar är samma som för vägar. Några
krav skall dock kommenteras.

Slitlagret bör vara så tätt att vatten/saltvatten ej tränger ner. Det
innebär att hålrumshalten (luftporer) bör vara låg d v 5 2 å 3 volyms-

procent för en asfaltbetong. Om gjutasfalt används blir hålrumshalten
högst en volymprocent. Slitlager av gjutasfalt skall dock inte väljas
i områden där dygnsmedeltemperaturen är -22°C eller lägre p g a risken
för sprickor.
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VÄGVERKET 1989-03-23
VBv, P-A Andersson

Ett slitlager med högt hålrum tillåts dock och det är dränerande
asfaltbetong som har en hålrumshalt av lägst 15 volymsprocent. Men den
tillåts endast om den läggs eller ligger till bron angränsande väg. I
detta fall är det särskilt viktigt att bindlagret är tätt. Dessutom
skall bindlagrets tjocklek ökas och dräneringskanal anordnas utmed
kantbalken.

Då broar ofta är känsliga för frosthalka så kan med fördel ett s k
ishämmande lager läggas. Ett sådant slitlager är en asfaltbetong
tillsatt med rivgummi under beteckning Rubit. För vägar finns ytter-
ligare ett ishämmande lager benämnt verglimit som är en asfaltbetong
med inblandning av kalciumklorid.

3. KRAV PÅ BELÃGGNINGAR

De krav som gäller för de angivna beläggningstyperna finns i BYA -84
med vissa ändringar som är angivna i "Beskrivning av beläggningsarbete
(BBL)" Publ 1989:4. Beträffande krav för gjutasfalt så gäller med-
delande TU 1985:6.

En av deviktigaste parametrarna för att få en slitstark beläggning är
packningen. En bra packad beläggning är också tät vilket är särskilt
viktigt för en brobeläggning. Bronormerna tillåter inte packning med
vibrerande valsar. En vibrationsvält utan vibrering är nästan
värdelös som packningsredskap. Dörför skall brobeläggningar packas med
statiska trevalsvältar med ett linjetryck på valsarna av minst 500
N/cm (ca: 50 kp/cm).

4. SAMMANFATTNING

Beläggningar för broar är av samma typ som för ator och vägar. Valet
av typ av slitlager beror på årsdygnstrafiken ( T) som också
bestämmer kvaliten på stenmaterialet.

Det bästa för brons bestånd är täta slitlager som självfallet skall
tillverkas och utläggas under noggrann kontroll. Särskilt viktig är
packningen som helst skall utföras med ICO-procentig packningsgrad.
Eftersom vibrerande packningsredskap inte får användas på broar så
skall statiska trevalsvältar med en vikt av minst 10 ton användas.

Vid underhåll av utsliten beläggning skall man vara särskilt aktsam om
isoleringen särskilt om metoder som fräsning, repaving och remixing
används.
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REFBRAT

BELÄGGNINGAR - SLITLAGER AV CEMENTBETONG - VÄGVERKETS KRAV PÅ UTFÖRANDE
OCH MATERIAL

Bosse Eriksson, Vägverket

Ökad trafik- och miljöbelastning på våra vägar under de senaste decennierna
har inneburit att intresset för motståndskraftigare beläggningar stigit.
Under 80-talet har därför brobeläggningar av cementbetong äter aktualise-
rats. För att möta det Ökade slitaget har kraven på bland annat ballast-
material och täthet skärpts jämfört med kraven för en konventionell bro-
betong. Även gentemot asfaltbetong ställs hårdare krav medtanke på att
justering och reparation är mera komplicerat. Två alternativa utföranden
av cementbetong finns. För det saltade vägnätet är en beläggning med under-
liggande isolering, som skydd för konstuktionsbetongen, det alternativ som
föreskrivs. Där trafik- och miljöbelastning är låg är en hcpgjutning av
konstruktionsbetong och slitbetong, så kallad direktgjuten slitbetong, ett
tänkbart utförande. Även vid reparationer utförda på det saltade vägnätet
är detta utförande ett alternativ där konstruktionens återstående livslängd
är begränsad.
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VTI:s och SPFzs bromaterialdagar 1989-04-12--13

BELÄGGNINGAR ° SLITLAGER AV CEMENTBETONG - VÄGVERKETS KRAV PÅ UTFÖRANDE

OCH MATERIAL

Bosse Eriksson, Vägverket

1. BAKGRUND

Cementbetong som slitlager i form av betongbeläggning eller direktgjuten

slitbetong (se FIG 1), i brokonstruktioner är inget nytt. Många exempel av

äldre datum finns runt om i vårt land. I första hand har vägar med mindre

trafik- och miljöbelastning varit aktuella för dessa beläggningstyper.

Under de senaste 5e6_åren har intresset åter ökat för betongbeläggningar

och då framförallt för direktgjuten slitbetong. Med 1989 års planerade

produktion inräknad kommer totalt ca 50 000 m2 direktgjuten slitbetong

vara utfört av Vägverket under 80-talet.

SLIT - f
BETONG 20 ' - , ,.0

. . _ ...5328 SLIT -

ISOL. "4 'MM- ed 5%?" BETONG

  

P

KONSTRUKTIONS ;Own-.950, _
BETONG _08:9Qq:9.-.a.5o,ö. °°

 

  

 

 

 

FIG 1 Betongbeläggning Direktgjuten slitbetong

I samband med att salt- och frostskadade brobaneplattor reparerats har det

från Vägverkets sida ibland bedömts ändamålsenligt att övergå till direkt-

gjuten slitbetong. Utbytet av skadad konstruktionsbetong, isolering och

beläggning utförs i detta fall i ett moment i stället för i tre, se FIG 2.

Krav rörande material, utförande och kontroll för denna typ avåtgärd finns

angivna i Vägverkets Bronorm 88.
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FIG 2 Asfaltbeläggning Direktgjuten slitbetong

Med tanke på Ökad miljöpáfrestning och trafikbelastning mäste hänsyn tas A

till om vägen saltas och till förväntad framtida trafikmängd. Vid

nyproduktion, inom den saltade delen av vägnätet, är en betongbeläggning

med underliggande isolering det enda tekniskt acceptabla alternativet om

cementbetong skall användas. Dä direktgjuten slitbetong väljs skall enligt

Bronorm 88 följande kriterier vara uppfyllda.

- Vägen är inte saltad.

- Bron är inte spännarmerad.

- Den kalkylerade trafikmängden är <1000 ADT.

- Bron är inte en stålbalkbro.

Vid reparation tilläts direktgjuten slitbetong ibland även på saltat vägnät

och vid större trafikmängder. Om bron är belägen på vägnät som saltas skall

den ha en bedömd återstående livslängd av maximalt 30 år. I detta fall bör

inte trafikmängden överstiga >SOOO ÅDT.

Isolering utförs alltid om brobaneplattan vid reparationstillfället

uppvisar genomgående sprickor.

2. MATERIALKRAV'

Utöver de gängse kraven för betong angivna i Bronorm 88 anges i dess del 6

'Brodetaljer' skärpta krav beträffande ballast och vattencementtal.

- Sprödhetstalet får inte Överstiga SO. Sprödhetstalet skall bestämmas pá

stenmaterial 11,2-16,0 mm enligt VV METOD 22-1984 (MBB 10-84).
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- Flisighetstalet får inte överstiga 1,45. Plisighetstalet skall bestämmas

på stenmaterial 11,2-16,0 mm enligt VV METOD 21-1984 (HBB 9-84).

- Sandfraktionens siktkurva skall uppfylla kraven i NVF publikation 2:1984

(utskott 32). kap 1:32.

- Slipvärdet får högst Vara 1,4 om trafiken under de närmast kommande 10

åren förväntas överstiga 2 000 ADT. I annat fall accepteras ett slipvärde

på högst 1,8. Slipvärdet skall bestämmas pá stenmaterial 8-11,2 mm enligt

VV METOD 30-1986 (HBB 31-86). Kravet avser material 8,0 mm.

För GCM-bana kan ett högre slipvärde än 1,8 accepteras.

En hög andel av ballastfraktionen 16-22 mm är önskvärd med tanke på

slitagemotståndet.

Kraven ovan är baserade på de riktlinjer som finns angivna i NVF publika-

tion 2:1984 (utskott 32) samt i BYA 84. Då trafikslitaget på en cementbe-

tong orsakar mera komplicerade justerings- och lagningsarbeten jämfört med

en asfaltbetong har materialkraven skärpts. En livslängd på ca 10 år för en

asfaltbetong har ställts mot ca 30 år för en cementbetong.

Kravet på vattencementtal skärps från att vid normalbrobetong vara (0,45

till (0,40 för slitbetong.

Ett alternativ till armeringsstänger, i en beläggning av cementbetong.

utgör enligt Bronorm 88 användning av stålfibrer. Erforderlig fibermängd

i volym-t (Vf) bestäms enligt följande

d
vf =154oo§739åt-)- 1%

där ø = stångdiameter hos den armering som ersätts med fibrer

5 = de ersatta armeringsstängernas centrumavstånd

t = de ersatta armeringsstängernas täckskikt

dt = fiberdiameter

lf = fiberlängd

Fiberarmerad betong får dock inte utföras så att den kommer i kontakt med

armeringsstänger. Glasfibrer är inte aktuella då de inte är tillräckligt

beständiga i betongens alkaliska miljö.
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3 . UTFÖRANDE

Betongbeläggning utförs med en tjocklek av minst 60 mm vid fiberarmering

samt minst 80 mm vid konventionell armering. Under beläggningen används

membranisolering, asfaltmastix eller isoleringsmatta som tätskikt. Belägg-

ningen armeras med rutarmering eller stålfibrer för att erhålla en kontrol-

lerad sprickbildning. Fogar sågas längs- och tvärgående för att styra

krympsprickor till önskade snitt. Fogar skall fyllas med fogmassa. Vid

genomgående fogar förstärks oftast isoleringen lokalt med en extra våd av

isoleringsmatta. En extra tanke bör också ägnas åt sidostöd och förankring

av beläggningen.

Gjutningen tillgår på sedvanligt sätt. En jämn yta med tillfredsställande

vattenavrinning eftersträvas. Ojämnheter, mätta i förhållande till en 5 m

lång rätskiva, fåruppgå till högst 6 mm. Långvågiga svackor i beläggnings-

ytan, som ger upphov till vattensamlingar, får inte förekomma. Betongytan

bearbetas vidare så att den färdiga ytan blir rå med god friktion. Efter-

behandling och vattenhärdning utförs på konventionellt sätt.

Vid en brobaneplatta av betongkan hela plattan eller en övre del av denna

utföras med direktgjuten slitbetong. Gjutningen utförs dock alltid med en

motgjutningsyta mellan konstruktionsbetong och den sprickarmerade slitbe-

tongen. Motgjutningsytan kan antingen utgöras av färsk eller hård betong.

Täckande betongskikt till slitbetongens överyta skall vara minst 45 mm och

högst 75 mm vid kamstänger. Fiberarmerade täckskikt får göras större.

Slitbetong som gjuts vått i vått utförs med en tjocklek 50 mm om den

sprickarmeras med stålfibrer. Om slitbetongen sprickarmeras med stänger

skall tjockleken vara 60 mm.

Slitbetong som gjuts mot hård yta och med kamstänger som sprickarmering

utförs 70 mm tjock. Tjockleken får reduceras till 50 mm om stålfibrer

används.

Vad beträffar bearbetning av överytan, ytjämnhetskrav, härdning samt färdig

betongytas friktion gäller vad som sagts ovan för betongbeläggning.
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4. FRAMTIDEN

Större krav kommer att ställas på våra konstruktioner vad beträffar miljö-

och trafikslitage. På de saltade högtrafikerade vägnäten kommer förmodligen

framledes ett antal vägsträckor att utföras med betongbeläggning. Några

svarta 'brofläckar' kommer nog inte att accepteras i dessa fall. En betong-

beläggning med underliggande isolering torde vara det enda tekniskt godtag-

bara alternativet för dessa broar.

På mindre vägar där miljöpáfrestningarna är små samt trafikmängderna mått-

liga bör direktgjuten slitbetong, även i nykonstruktion, vara ett tillta-

lande alternativ.

För broar, där endast en kortare livslängd krävs eller där en pågjutnings-

förstärkning tillfälligt ger önskad bärighet, kan diretkgjuten slitbetong

vara en lösning.

VTI MEDDELANUt 601



105'

Slitlager av cementbeton'g ...i norska erfarenheter_

Torger Baerland, Norcem. '+ e

0 SAMME NIQRAQ

Det foreiigger i dag gode kunnskaper om hvordan et SiiteSterkt og
V varig betongdekke ska] byggas opp).1egges ut og vediikehoides for å gi
1ang levetid seiv under sterk trafikkiast. _ _ 1 . )

Ved riktig vaig av betongtype kan slitasjestyrken mot piggdekk heves
til et så hoyt nivå at siitasjen sammeniignet med ordinar vegbetong er
nede i 20-30 %, noe som skulle tiisi at spordanneisen sammeniignet med
asfait vi] vare redusert ti] 10-15 %. For â finne frem til det mest
okonomiske tiisiag i hvert enkeit tiifelie, er en utprøving av
aktueiie resepter i Veisiiter'n den beste iosning.

Erfaringene fra 60 testserier med 6 resepter i hver serie i
Veisliter'n viser at man med storst sannsyniighet oppnâr en siitesterk.

_ betongresept om man tar hensyn ti] foigende punkter:

- et godt grovt tiisiag - hardt, seigt og finkrystaiiinsk
- Dmax < 22 mm (16-18 mm gir bedre kjørekomfort)
- grov stopesand 0-8 mm (FM = 2,9-3,2)
- noe finknust materiaie av godt tiisiag (max. 30 % av fint tiisiag)
- tiisiagskurve uten partikkeisprang
- finstoff i tiisiag < 4 mm bor bare < 38 %
- iavt v/c-taii, ikke over 0,40
- lav siump - stiv betong
- hoyt cementinnhoid - min. 380 kg/m3
- silikatiisats minst 5 % av cementvekt
- 1avt porevoium

Med moderne utstyr biir kjorekomforten på betong av samme kiasse som
for asfait, og moderne smaie fuger merkes ikke ienger og krever heiier
intet vediikehoid.

Alt tyder på at det samfunnsokonomisk er meget å tjene på å utnytte
slitesterke hoyfaste betongdekker pâ aile veger der piggdekksiitasjen
er av betydning og det vi] i praksis si med en trafikkbeiastning på
over ca. 5 000 ÅDT.
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Støv i
vegtunneler
Støvutvikling ved_ vegslitasje
av Tom Myran

KONKLUSJON

Undersøkelsene 1 Vegslitern'n har gitt ngttig informasjon
utvikling ved slitasje av

Av de 4 undersøkte dekkekvaliteter Holmestrand-rese t
høyfast betong med 10 % Si, høzfast betong uten Si, asfalt AB
16 t) kommer_ng§ast betonq med 10 i 51 best ut när det
elder støvutviklin med tanke å siktbarhet

  

samt slita: e.

Strategi

For á kunne møte de krav biltrafikk, aksellast, ringtrykk, lysforbold
og piggdekkbruk stiller til vegdekke og vegkonstruksjonens bareevne,
onsker Statens vegvesen:

- á utvikle og bruke høyfaste betongdekker pá sterkttrafikkerte veger
som et alternativ til høyverdige asfaltdekker -

'Målsetting

For á kunne opprettholde kompetense og fagmiljø og for å gi et
grunnlag for et entreprenørsmarked sattes følgende mål som skal gjelde
f.o.m. 1990. '

Vi skal årlig på landsbasis utføre:

5 - 10 km høyfast betong på stamveger eller høytrafikerte veger
utenfor byer

2 -_5 km høyfast betong i byer og tettsteder

ca. 15 km valsebetong i tunnel eller på plasserog gater som
dekke/barelag

ca. 50 km cementstabilisert barelag

I tunneler skal betong vare det normala dekkevalg

Dekker på betongbruer skal utfores med en slik jevnhet at âet ikke
skal vare nødvsndig á legge asfalt over for å få tilfredsstillende
kj ørekomfort VTI MEDDELANDE 601
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STATENS VEJLABORATORIUH 1933-02-19
' CJU/bc

TYNDE KUNSTSTOPBELEBNINGER PÅ BROER

Indledning

Gennem de sidste 15 år er der i en vis udstrakning udført
tynde kunststofbelagninger på såvel stålbrodak som
betonbrodak i Danmark.

En stor del af disse belagninger er blevet fulgt ved
lejlighedsvis inspektion, så der foreligger et betydeligt
erfaringsmateriale om belagningernes tathed og holdbarhed.

Blandt andet i forbindelse med udførelsen af belagningerne
har SV foretaget en del undersøgelser, der dog som oftest

har varat rettet specifikt mod det aktuelle projekt.

Resultaterne er derfor ikke så direkte sammenlignelige,
som hvis de var dele af et enkelt målrettet projekt.

I narvarende notat redegøres for de indhøstede erfaringer,

og de vasentligste af forsøgsresultaterne refereres.
Selv om disse er mangelfulde, belyser de i nogen grad

'problemerne ved denne belagningstype, og de vil formentlig

kunne bruges som udgangspunkt for et egentligt

forskningsprojekt.

Definition _

Ved en tynd kunststofbelagning forstås i narvarende
sammenhang en brobelagning på normalt under 10 mm
tykkelse. Den virker som en kombinerat
fugtisolering/rustbeskyttelse og slidlag.

De hyppigst anvendte materialer er acrylharpix og
epoxyharpix, begge kombineret med naturlige eller
syntetiske stenmaterialer. Andre hardbare plasttyper som

fx polyurethan kan også komme på tale. Kombinationer af
materialerne og kombinationer med fx tjere og bitumen

anvendes også.

Påvirkninger fra underlag
På stålbrodak er nedbøjningen under trafiklast ret stor -
op til 1/600 af afstanden mellem understøtninger - og
kraver derfor en flexibel belegning for ikke at revne.

Til gengäld er det ret let at opnå en god sammenhang
mellem belagning og stålunderlag, hvis sidstnavnte

sandblases til metallisk renhed.

På betonbrodak er nedbøjningen mindre, men her kan optrade
små revner, som åbner og lukker sig pga
temperaturbevagelser og under trafikbelastning.
Belegningen skal kunne danne bro over disse revner, der

normalt kun bevager sig op til 0,2 mm, men bevagelser op

* til 0,5 mm er ikke udelukket. Hvis belagningen over en

' revne sprekker, har vand via betonrevnen adgang til det

indre af betonen.
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På betonbrodak kan sammenhangen nellem beton og
kunststofbelagning vare problematisk, dels fordi betonen
lige under belagningen kan revne parallelt med
skillefladen, dels fordi vedhaftningen beton/kunststof
kan svigte under fugtige forhold.

Krav til stålunderlag
Som navnt er tykkelsen af en kunststofbelagning normalt

ca. 10 mm eller mindre. Ved så tynde belagninger optrader
store trak- og forskydningskrafter i og omkring

gransefladen til-underlaget.'Vedhaftningen til underlaget

skal derfor vare särdeles god.

Stålunderlag skal sandblases til Sa 3, og ruheden af den
sandblaste overflade skal vare passende stor for at sikre

stor kontaktflade. Belagningen skal påføres umiddelbart
efter sandblasningen. Arbejdet kan kun rent undtagelsesvis

udføres under åben himmel.

Stålbrodakkets javnhed skal vare tilfredsstillende som
kørebane, da den tynde belagning ikke er i stand til at
korrigere for ujavnheder. :

grav til betonunderlag

Betonbrodak skal vare af god kvalitet i overfladen for

at undgå fraslag af belagningen i betonoversiden. For at
sikre god vedhaftning af belagningen anses det for

nødvendigt at sandblase overfladen.

Betonen skal vare afhardet, dvs mindst 4 uger gammel, og

den må ikke vare for fugtig. Det er på nuvarende
tidspunkt ikke muligt at angive nøjagtige krav til
betonens fugtighed, men det anses for vigtigt at opstille

kriterier herfor.

Også for betonoverfladerrgalder, at javnheden skal vare

tilstrakkelig god.

Ved reparation af beton0verf1aden må man sikre sig, at
belagningen kan binde mod reparationsmørtlen, 09 at mørtel
og belagninger er kompatible. '

Funktionskrav til kunststofbelagginger

En kunststofbelagning skal opfylde alle de sedvanlige

krav til vej- og brobelagninger såsom friktion, javnhed,
lyshed, slidstyrke, stabilitet, aldningsbestandighed osv.

Samtidig skal den vare 100% vandstandsende, på en
betonoverflade for at hindre vand i at trange ind i
konstruktionsbetonen, på en ståloverflade for at hindref
rustdannelse. Skulle der trods alt opstå en revne i en
stålbrobelagning, må rust ikke kunne brede sig fra revnen
ind under belagningen.
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kggbxgging af ggnsgstofbeleszinser
På'stálbrcdek optrader de største forskydningex i
gransefladen mallen stål eg beimgning. de stesste
traktøjninger Optrader i belegningsoverfledeno

 

På betondak er den farligste påvirkning trakspendinger i
undersiden af belagningen over bevegelige revnero Det er

derfor ønskverdigt, et brudferienqelsen i mndersiden ef
belagningen er så stor sen enligt. Det kan opnåe ved at
gøre belegningen forholdsvis biød. Dette vil til gengeld
nedsatte slidstyrken, stabiliteten og evnen til et
fastholde sten i overfladen. Et gcdt kompromis her vist

sig at vare en relativt blød underside og en hårdere

overside.

Samme opbygning har også vist sig hensigtsmessig på
Stålbrodak,iøjensynligt fordi reletive bevagelser mellem
stålplade og belagning optages i det bledere underlag,
hvorved trakspandingerne i oversiden reduceres.

Den nøjagtige opbygning afhanger af den anvendte

kunststoftype, trafikmangde mm. I de følgende efsnit

gives eksempler på opbygningen af forskellige belegninger.

När det er muligt, bør undersiden ("membranen")
fremstilles af kunststof uden sten- eller fillertilsetning

og kunststøffet vare blødere end i slidlaget. Det har
vist sig hensigtsmassigt til kørebaner at fremstille

slidlaget af rent kunststof, som afdrysses med

friktionsskerver i overskud. Til fortove og cykelstier
kan slidlaget dog udlegges som en mørtel.

Et par vigtige forhold vedrørende sammenhangen mellem de

*to lag skal omtales. Ved epoxybelagninger kan sammenhengen
kun sikres ved at drysse småsten i det underste lag.

Stenmangden bør begranses til det absolut nødvendige, og

stenene bør helst påføres, när epoxyener så afhardet,
at stenene ikke synker helt til hunds. Slidlaget bør

udlagges, så snart membranen kan betrades.

Ved acrylbelagninger dennes en paraffinhinde på
overfladen. Den skal ubetinget fjernes fra membranen før

udlagningen af slidlaget. När det er sket, kan
slidlagsmaterialet reagere kemisk med det underste lag,

Så det dennes en binding, der er lige så stark som
sammenhangen i materialerne.

Tidligere for§gg

I Statens Vejlaboratoriums lebdratorierapporter nr. 8
(1972) og nr. 43 (1979) er beskrevet en rakke forsøg med
kdnststofbelegninger på stålbredek. Disse forsøg har
dannet grundlag for de hidtil udførte acrylbelegninger

på stålbrodek. «

Forsøgsresultaterne viste, at det var muligt et fremstille

en belagning med forholdsvis biød underside og hårdere
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overside, hvor såvel stor brudforlangelse i undersidan
som stor slidstyrke i oversiden var tilgodeset.
ReSultaterne tydede på, at belagningen kunne modstå
trafikpávirkninger i form af nedbøjning, sporkøring og
slid.

De bedste resultater blev opnået meden acrylbelagning
af følgende Opbygning navnt nedefra:

Dekket sandblcst til Sa 3
Grunder

1,5 mm blød acrylv
3 mm hård acryl, afastrøet med calcineret bauxit
3/5 mm i overskud

*
l
i
t
*

Erfgringeriged kunststofbelggginger gå stålbrodak
Den i forrige afsnit navnte acrylbelagning blev i 1973

udlagt på det forholdsvis dårligt understøttede ståldak
på broklapperne på Limfjordsbroen Aalborg - Nørresundby,

hvor trafikken er sardeles tet og tung. Belagningen

virkede upáklageligt i 11-12 år. På dette tidspunkt var
'der et beskedent stentab, overfladen virkede slidt, og
enkelte steder var der små afskalninger af slidlaget,
medens membranen var intakt. Overfladen af belegningen
blev sandblast, og der blev udlagt et nyt slidlag af

samme type oven på det gamle. Det nye slidlag er i 1987
2-3 år gammelt og fungerar helt efter hensigten.

Flere andre broklapper med mindre trafik end
Limfjordsbroen er senere belagt med samme type belagning.

De fungerer alle tilfredsstillende 09 har ikke haft behov
for slidlagsfornyelse. ".- -

På Guldborgsundbroens klap blev i 1973 udlagt en hollandsk

epoxytjarebelagning med følgende opbygning:

Dekket sandblast til Sa 3
110 g/m2 grunder
7 kg/m2 epoxytjare med 70% mineralsk filler
Afstrøning med bauxit 3/5 mm i overskud»

s
t
a
-
»
V

Denne belagning var også afprøvet i laboratoriet. Ved
pulsatorforsøg ved -ZOOC framkom enkelte fine revner
gennem belagningen. Efterfølgende lagring i saltvand

viste, at rusten kunne brede sig under belagningen, hvis

afrensningen af stålpladen inden belagningspáføring ikke

var perfekt. Når pladen var sandblást til Sa 3, var der
kun en meget fin antydning af rust i bunden af revnerne.
Belagningen på Guldborgsundbroen en i 1987 14 år gammel,
og der er ikke opstáet skader. Vurderet ud fra

pulsatorforsøgene er det sandsynligt, at belegningen har
fine revner, og at disse ikke har givet anledning til
skader på grund af den gode vedhaftning til stål.

VTI MEDDELANDE 601



116

Andre mindre filleriserede epoxytjaretyper er envendt
til stålbroklepper. På ner en belegning, hvor der
tilsyneladende har foreligget en receptfejl, fungerar
alle disse belegninger fuldt tilfredsstillende.

Erfêgngerlmed tsofbl tree.:
Siden 1975 er der udlagt kunststofbelegninger på en rekke
mindre betonbroer, dels acrylbelegninger, dels tjemeepoxy,
fortrinsvis et den type, som i efsnittene om forseg er

benavnt A.

  

Ijereepoxy ndlegges normalt i 2 lag på en sanåblest og
tjareeponygrundet betonoverfladeo Qverste leg efstrøs på
kørebaner med_enskornet groft sand eller calcineret beuxit

for at Skane god friktion. For at sikte sammenhemg mellem
lagene er det nødvendigt at drysse sand i de enkelte leg

inden afbindingen. Det gelder også grundaren. Et
påfølgende lag skal helst udlegges, inden det forudgáenåe
er fuldt afherdet. \

Bortset fra et nar enkelte broer, hvor den anvendte

sammensatning af tjareepoxy var unensigtsmmssig, har

disse belegninger fungeret fuldttilfredsstillendee

Belegningerne er tilsyneladende tatte, har goå friktion,
og der er kun enkelte steder små afskalninger, typisk

hvor lagtykkelsen har varat for lille.

På en enkelt bro (Langebro i Silkeborg) blev fortovet
med en nyudlagt tjareepoxybelagnlng anvendt som

midlertidig kørebane. Den tynde belagning skallede her
af 1 løbet af få dage.

Opbygning, materialer og tykkelser af acrylbelegninger
på betonbroer er den samme som på stålbroer, dog skal
der anvendes en anden grundertype. På ru beton skal
membranlaget (underste leg) have lidt større
gennemsnitstykkelse for at sikte, at membranen ikke bliver
for tynd over de højeste steder på betonen. Det

tilstrabes, at membranlaget er ca. 2 mm tykt over

hovedparten af de højeste sten i betonen.

Som for tjareepoxybelegninger sandbleses betonen før

belegningsudførelsen.

Blandt andet for at afprøve acrylbelagninger på starkt
beferdede broer blev det i 1977 udlagt en sådan belegning

på den bro, der fører Helsingørmotorvejen over Helleåen
nord for København. På*denne belagning iremkom åer
allerede det første år enkelte afskalnlnger i det ene af
de højre kørespor. I de følgende år er der nvert år sket
mindre afskalninger. Bruddet er fortrinsvis sket i
grunderen, som skønnes at vare for hård og spred til den
tunge belastning, og som mange steder var udlegt i ror

tykt lag. Der er dog også i flere tilfalde konstateret
brud i betonen umiddelbart under grundereno Samtlige

afskalninger i belägningens B-árige levetid ekønnes at
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udgøre 5-108 af totalarealet. Da afskalningerne
overvejende forekommer i de højre kørespor, er det
sandsynligt, at den samme belagning ville have klaret en
lettere trafik uden skader.

Dette bekreftes også af, at der er udført acrylbelegninger
med samme opbygning på en rakke mindre betonbroer med
svagere trafik. Disse belagninger holder upâklageligt.

Sammenligning mellem tjareegoxz- og achlbelggninger
En direkte sammenligning mellem de enkelte belegningstyper
er sjaldent mulig. Bl.a. for at opnâ en sådan
sammenligning blev der i august 1984 på Langelandsbroens
gennemsejlingsfag udført en acrylbelagning på den ene
halvdel af faget i kørebanens fulde bredde og på den
anden halvdel tjameepoxybelegning (type A). På et ca. 5
m langt område i den ene broside blev der i stedet for
type A udlagt en anden og mere elastisk tjareepoxy.

På grund af en udførelsesfejl i acrylslidlaget er der
udlagt et ekstra slidlag, så den samlede tykkelse af

;acrylbelagningen er større end tilstrabt.

I februar 1988 er det konstateret, at på begge belagninger

ligger stenene i overfladen lidt langere nede i slidlaget
i sporene end uden for, men der er i øvrigt ingen

anmarkninger til nogen af belagningerne.

Kunststofbelggninger på gangarealer

Siden begyndelsen af 1970'erne er der på en rakke
gangbroer og fortove/cykelstier på broer udlagt såvel
tjareepoxy- som acrylbelagninger på både beton- og
stålunderlag.

Opbygningen af disse belagninger er meget forskellig,

men i de fleste tilfalde er slidlaget fremstillet som en
mørtel med kunststof som bindemiddel og uden afstrøning

eller afstrøet med fint sand. Af hensyn til vandtatheden
tilrådes at anvende en forholdsvis elastisk membran under
slidlaget, men det har ikke varet brugt ved alle disse
kunststofbelagninger, og der er ikke konstateret skader

af den grund.

På en enkelt gangbro med betondak blev en acrylbelagning

udlagt 14 dage efter støbningen af betondakket. Denne

belagning måtte fjernes efter ganske kort tids forløb
pga afskalning. Det er ikke oplyst, om bruddet skete i
betonen ellef i gransefladen. Derefter blev en ny

acrylbelagning påført. Denne har ligget i adskillige år
uden anmärkninger.

For langt de fleste af gangbelagningerne galder, at selv
de aldste har ligget uden navnevardig vedligeholdelse.
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8 Björn Täljsten, Luleå Tekn.
Högskola

FÖRSTÄRKNING AV BEFINILIGA BEIOBGONSTRUK'I'IONER

MED PÅLIMVIADEI STÅLPLÅTAR

I praktiken kan det uppstå situationer då en ursprunglig betong-

konstruktion är otillräcklig ur hållfasthetsavseende . Detta kan uppstå

gencm att den befintliga konstruktionen felkonsizuerad, underdimen-

sionerad eller på grund av att de ursprungliga kraven scm ställdes på

konstruktionen var för låga. I extremfall kanske en konstruktion måste

repareras på grund av en olyckshändelse som till exenpel påkörning.

Om sådana situationer uppstår bör man överväga om det är mer ekono-

miskt att förstärka den befintliga .konstruktionen än att ersätta den

med en ny.

Förstärkning av befintliga konstruktioner för attuppta ökad last är

relativt enkelt att uppnå i konstruktioner av stål . Förstärkning av
betongkonstruktioner är något mer besvärligt. Försök att förstärka en
befintlig betongkonstruktion kan ,lätt misslyckas, väsentligen på grund

av att det är svårt att uppnå mellan de element som skall

förstärka och den existerade konstruktionen. ,Förstärkning av betong-

konstruktioner "in situ gem limning av stålplåtar till betongen med
hjälp av epoxilim har dock visat sig fungera bra. Försök som genom-

förts av bland andra Bresson och L'Hermite i Frankrike under 60-talet

- visar att erfoderlig vidhäftning mellan stål/lim och lim/betong kan

erhållas varvid vi uppnår kompositverkan mellan de förstärkande ele-

menten den existerande konstrtktionen.

Kritiska frågeställningar vid limning betong-stål är framför allt in-

verkan av upprepade last- , fukt- och temperaturcykler samt limför-

bandens långtidshållfasthet. '

De största fördelarna med metoden är att den kan utföras relativt

snabbt och enkelt, även cm konstruktionen i bruk. Tekniken har

bland annat använts i England, Fi'ankrike, Västtyskland, Schweiz,

Japan, Belgien och Canada i broar såväl som i byggnader och då inte

endast i dragzonen utan även i tryck- och skj uvzonen.
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AVWmPÅLDNIM; AV STÅLPLÅTAR

1. INLEDNING

Ibland uppkommer situationer då en betongkonstruktion har otillräcklig

hållfasthet. Orsaken kan vara att konstruktionen ärfeldl'mensionerad,

att de ursprungliga kraven på den var för låga eller att den tappat

hållfasthet genom och/eller kemisk nedbrytning. I extrenfall

kan en konstruktion behöva förstärkas på grund av enolyckshändelse

som till exempel en

Om sådana situationer uppstår bör man överväga cm det är mer ekono-

miskt att förstärka den befintliga konstruktionen än att ersätta den

med en ny.

Förstärlming avbefintliga konstruktioner för attuppta ökad last är

relativt enkelt att uppnå i konstruktioner av stål . Förstärkning av

betongkonstruktioner är något mer besvärligt . Försök att förstärka en

befintlig betongkonstmktion kan lätt misslyckas, väsentligen på grund

av att det är svårt att uppnå full samverkan mellan de element som

skall förstärka och den existerande konstruktionen. Förstärkning av

betongkonstruktioner "in situ" genan limning av stålplåtar utanpå

betongen med epoxilim har dock visat sig fungera bra. Försök

genomförts av bland andra Bresson [1] och L'Hermite [2] visar att

erfoderlig vidhäftning mellan stål/lim och lim/betong kan erhållas
varvid viuppnår kompositverkan mellan de förstärkande elementen och

den existerande kmstmktionen.

Kritiska frågeställningar vid limning betong-stål är framför allt

inverkan av upprepade last-, fukt- och temperaturcykler samt lim-

förbandens långtidshållfasthet. '

De största fördelarna med metoden är att den kan utföras relativt

snabbt och enkelt, även om konstruktionen är i bruk. Tekniken har

bland annat använts i England, Frankrike, Schweiz, Japan och Belgien 1

broar såväl som i byggnader och då inte endast i dragzonen _utan även i

tryck- och skjuvzonen [3], [4], [5], [6], [7]-
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2. OLIKA TYPER AV Dm

2.1 Allmänt

När man överväger att förstärka en skadad betongbro, är det viktigt

att 'först klarlägga orsaken till uppkomna defekter. Detta är nödvän-

digt för att kunna välja en passande förstärkningsmetod. Majoriteten

av uppkanna defekter är visuellt synliga i form av uppsprucken eller

förstörd betong, några exempel på skador diskuteras nedan.

2 . 2 Otillräle armering

 

Otillräcklig inre armering medför försämrat motstånd rrot uppspricknl'ng

i betongen. Detta kan antingen bero på konstruktionsfel eller på

__ dåligt utfört arbete på arbetsplatsen. Exempel på konstruktionsfel är

att böj- eller skjuvarmeringen underdimensionerats eller att otill-

räcklig armering inlagts för att upp orsakade av termiska

effekter o'ch krympning. Exempel på' misstag utförda arbetsplatsen är

att man inte lagt i all armering som föreskrivits.

I de flesta av dessa situationer kan man ersätta den "bortglömda"

armeringen med yttre förstärkning i form av stålplåtar.

2 .. 3 Undermålig betong

 

Defekter i betongen kan ha uppstått på grund av bristfälligt gjutut-

förande, t ex otillräcklig vibrering eller lossgörande av täckskiktet

vid rörelser hos form. Pålimnl'ng av yttre skall inte

i dessa fall eftersom tekniken med yttre armering förutsätter en bra

betongyta för att limning och vidhäftning skall bli fullgod.

I speciella fall när betongen är av god kvalitet men har otillräcklig

hållfasthet kan användandet av linmade stålplåtar gottgöra bristen i

hållfasthet. I sådana fall måste vikt läggas vid att tillse att ett
segt böjbrott erhålls, dvs armeringen skall flyta innan betongen

krossas på trycksidan eller innan betongen erhåller skjuvbrott.
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2 . 4 Stora defonnationer

 

Stora deformationer, kan till exempel uppkomna på grund av oväntat

stora trafiklaster eller, för förspänd betong, på grund av att för-

spänningsförlusten i armeringen blivit större än man antagit . I fallet

med ökad trafiklast kan denna i bästa fall vara av Övergående natur,

men eventuellt uppkomna sprickor kanske inte sluter sig i erforderlig

grad efter belastningen. Den huvudsakliga avsikten med ytterligare

armering i form av stålplåtar är att öka styvheten hos konsmzktionen

och att i framtiden kunna kontrollera vidare uppkomna sprickor. Redan

existerande sprickor som är större än vad san kan tillåtas bör i ett

inledningsskede tillslutas med hjälp av injekteringsmedel.

2.5 Korrosion på den inre armeringä [8]

 

Ett i betong ingjutet armeringsstål befinner sig på grund av den höga

alkalitet san råder inne i betongen (pH > 12.5) i ett så kallat

passivt tillstånd, korrosionen är således förhindrad.

Alkaliteten skapas av alkaliska reaktionsprodukter från cementreak-

tionen (natrimnhydroxid, kaliumhydroxid, kalcimnhydroxid) som är lösta

i porvattnet. Alkaliteten påverkas av vattenoanenttalet, vct . Ett lägre

vct :ixmebär 'en lägre porositet, dessutom fås normalt en högre cement-

halt dvs ökad längd mängd alkali. Det passiva tillståndet kan brytas

av två olika orsaker, vilka illustreras i figur 1.

       

  

Ny Eftervisstid Efter Iängretid

(a) Koldioxidkcoz Syre,02 CO;

;103945125 7%/

>2-;áo-.s.-.-_- . ._
j'-°_Ö - _31 ,7: :Skriv ° ' -'

passwt. '. '_passwt . . korrosion -

(b) Klorid CI'
Konc

W. ; . v .. av fri
. -_ pH>12.5 - - klorid

-_ .. .' -". . 1_®:'0farlig ,' '°'
. ' .. . o ' konç .

'. passivt.. '. - . passivi 7 . aktiv korrosion

      

L Karbonatiseringsfront

Fig 1. Olika stadier i korrosionsprooessen [8]

a) KOrrosion föranledd av karbonatisering

b) Korrosion föranledd av klorider

d'
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Koldioxid (CI)2 ) från angivande luft tränger långsamt in i betongen

och reagerar därvid kemiskt med de pliulñj ande kalciwaförermugar och

alkalihydroxider som finns Denna s k karbonatisering rör sig

inåt i betongen längs en. relativt väldefinierad gräns ;När fronten

når annering'sstålet aktiveras detta på grund av det låga pH-värdet

i karbonatiseringsfronten. Mmeringen börjar därmed att rosta,

korrosionshastigheten betäms i' första' hand av hur mycket syre (02)

som kan tränga in. Under ogynnsanma betingelser, med avseende på

fukt och syretillgång, är korrosionshastigheten mångdubbelt större

än för vanlig atxrosfärisk korrosion av oingjutet stål. Orsaken till

till detta är att korrosionen stimuleras av den stora skillnaden i

pH-värde mellan den del av stålytan som gränsar mot karbonatiserad

betong och den del som gränsar mot okarbmxatiserad

Klorider från havsvatten eller tösalter' gradvis' in i be-

tongen. Man får inte en markerad front som i samband med karbona"

tisering utan en kloridkoncentration som gradVis avtar inåt .
Koncentrationen på ett visst djup från betongytan ökar med ökande

' mcponeringstid för klorider och med ökande yttre kloridhalt . Så

länge halten av fria kloridjoner -- dvs i porvattnet löste klorider -

understiger en viss tröskelnivå, kan korrosion inte ske .

När efter en viss tid kloridkoncentrationen vid stålets yta Över-

stiger tröskelvärdet startar korrosionen, vilken etta får karaktären

av lokal gropfrätrüng. Under ogynnsarrma betingelser är korrosions-

hastigheten mycket stor. '

För armering i bärande konstruktionerbör man av säkerhetsskäl aldrig

acceptera att korrosion fortgår. Dels är tiden från korrosionsstart

till oacceptabel korrosionsskada ofta kort, dels kan mycket stor

korrosion ske utan att detta kan observeras Riskerna är

speciellt stora vid

Föreligger det ett initierat på den inre armeringen

bör inte metoden med lirrmade stålplåtar användas san förstärimings-

metod, an inte all dålig och korroderad armering först kan av-

lägsnas. Man måste också tillse att de befintliga sprickorna i betongen

tillsluts samt att kloridinfekterad betong avlägsnas, mors finns det

risk för attde yttre stålplåtarna kan börja mt'a samt att Vidläft-
ningen mellan stålplåt betong blir Imdermålig med

 

av
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plåtarna som följd. Allmänt kan sägas att yttre pålinmad armering inte

skall användassanförstärkningsnetodanintebetongytanärjämoch

fri från lös betong och föroreningar, speciellt klorider. Man bör ta

speciell hänsyn till artråden som skall linmas där ytan är våt. Slut-

ligen är det viktigt att ta hänsyn till att flertalet epoxylim som

används mom industrin tappar styrka vid temperaturer över ca 40° c.

Denna egenskap begränsar användandet avlimade stålplátar till ken-
struktioner där brandskydd ej är eller till konstruktioner

där den limnade själv klarar brandkraven. Annars krävs

det att den lämnade delen av konstruktionen skyddas mot brand på något

sätt.

3 . EGENSKAPER HOS LIM

Syftet med att tillföra ytterligare armering på en konstruktion i form

av linmade stålplåtar är att reducera och töjningar i

konstruktionen. Målsättningen är härvid att erhålla en kontinuerlig

limfog mellan stål och betong så att kompositverkan erhålls mellan

konStruktionen som skall förstärkas och stålplåtama.

Det lim san används för limning av stålplåtar är tvåkanponents epoxi-

lim. Karakte'ristiskt för epoxihartserna är att en grupperar
utanför en kolkedja. Härav följer också namnet "epi" är
grekiska och betyder just "på utsidan av". Oxygen är beteckningen för
syre [17] . Epoxihartsezma framställs vanligtvis av bisfenol A och

epiklorhydrin.

Genom att variera förhållandet mellan bisfenol A och epiklorhydrin kan

man framställa epoxihartser, varierande från tunnflytande vätskor till

fasta hartser. Det är vanligtvis de flytande hartserna san används

inom byggnadsindustrin.

De rena epcxiplasterna saknar anvädningsauråde. För attövergå till en

fast plast måste en hårdare tillföras. Härdaren reagerar irreversibelt
med epoxihartset, det är en polyadditionsreaktion varför inga bi-

produkter avspaltas.
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Användbara hårdare är föreningar med ett tillräckligt stort antal

reaktionsbenägna väteatomer t ex alifatiska, cykloalifatiska eller

aromatiska och polyamider eller deras addukter.

Valet av hårdare avgör epoxiplastens egenskaper till största delen .

Typiska aminohärdare är dietylentriamin (DETTA) och trietylentetrandn

(TEI'A) . '

Epoxilim härdar genom en kemisk reaktion mellan en lilnbas och en

hårdare med ett snabbare härdningsförlopp an temperaturen ökas, När

är avslutad sker ingen ytterligare reaktion, processen är

irreversibel . Reaktionen är exotermisk, dvs värme genereras . Detta kan

leda till problen om blandningen är för stor eller om limskiktet är

för tjockt, i form av ojämn med vidföljande Ett

kännetecken hos epoxireaktionen är att vid normala limtj ocklekar, l

4 'till 5 mm, sker det ingen betydande krynming under härdm'ngsprocessen.

Alla epoxyprodukter är två- eller flerkcmponentsprodukter. Epoxiharts

måste blandasmed en hårdare för att bli en plast. De inbördes mäng-

derna av harts och hårdare är noggrant bestämda, de varierar visser-

ligen från fall till fall beroende på 'typ av harts och hårdare, men i

varje enskilt fall får det föreskrivna blandningsförhållandet ej

ändras. Enlig vad som tidigare nämnts är härdlringen av epoxilirrmet

tanperaturberoende, och man kan allmänt säga att härdningstiden halve-

ras när temperaturen ökar 100 C och fördubblas när temperaturen sjunker

10°c.

När man använder epoxilzim behöver man ta hänsyn till två olika tids-

begrepp, dessa är "öppen tid" och "potlife". Potlife betecknar den tid

manharpåsig att arbetamedenhopblandadsatsavepoxjhartsoch

hårdare innan blandningen börjar i blandningskärlet. Öppen tid

börjar räknas när lirrmet har påförts de delar som ska santnanfogas och

representerar den tid man har sig man behöver föra samnan de

olika materialen. Detta torde ha sin generella orsak i att den expone-
nerade limytan kan reagera mellan luftens fukt och koldioxid och sa-
ledes bilda en 'tum hinna. Denna effekt kan genan att perfo-

rera hinnan direkt innan Både potl'ife tid är tem-

peraturberoende och några typiska värden ges i *tabell 1.
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Tabell 1. Öppen tid och potlife för ett epoxylim

 

Temp °c Pot life mins Open time mins

 

10 > 90 > 120

20 20-90 30-120

30 < 20 < 30

 

Det är viktigt att välja ett limsystem san fäster effektivt mot betong

och stål. Limmet bör även i sig självt vara starkare än betongen san

det skall användas emot. På samma gång krävs det att "styvheten" hos

det slutliga färdighärdade linmet är sådan att den förebygger lokalt

brott med hänsyn till lokala spänningskoncentrationer*scntvid.ändarna

på förbandet. Utförda försök [9] indikerar att lim med en elasticitets-

modul som.överstiger ca 2.0 MPa men.understiger ca 8.0 MPa.kan rekom-

*menderas för ovanstående förstärkningsmetod, några.karakteristiska

värden på hållfasthetsparametrar för epoxilim ges i tabell 2. Med

denna storlek på E-modulen förväntar man sig inte att det dyker upp

några problem.beträffande krypning under långtidslast, förutsatt att

det för övrigt uppfyller de vidhäftnings- ooh beständighetskrav som

ställs på iinmet.

Tabell 2. Hållfasthetsparametrar på typiska epoxilim för limm'ng av

stålplåtar

Tryckhållfasthet: 40-120 MPa

Draghållfasthet: 15-35 MPa

Elasticitetsmodul: 1-15GPa

Densitet: 1450-1550 kg/m?
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4. DIMENSIONERINGSKRITERIER

4.1 Allmänt

Limfogar mellan stål och betong måste utformas så att de upptar laster

genom skjuvning. Man bör undvika att: fogen verkar i direkt drag så att

avskalningsamtuppspalmingkanuppkamasefigurz. '
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Fig 2. Olika typer av i en limfog [10]

Kraften Överförs från betongen till de förstärkande stålplåtarna genom

limfogen. Oftast mjukt stål med ett väldefinierat flytmrråde,

men även rostfritt stål har använts [10]. Mbn.bör dodk i allmänhet

inte använda rostfritt stål eftersom ytan på stålet består av krumxid.

Man erhåller därvid inte erfoderlig mellan stål och lim.

Med 'största sannolikhet karmer brottet att ske mellan oxiden och

själva stålplåten.

Vid tillämpningar när man använder stålplåtar san yttre förstärkning

för att erhålla ökad lastupptagande förmåga kan

på vanlig teori an betongkonstruktioner.
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4.2 Skjuvspännjngar

En bra utförd limfog av epoxilim har en inre skjuvspänningskapacitet

motsvarande ca 15-20 MPa, vilket är mycket högre än vad betongen

klarar (ca 4 MPa). Det är mycket viktigt att skjuvspänningen i fogen

inte överstiger betongens kapacitet under belastning . Teoretiska och

experimentella studier [1] visar att når ett maximi-

värde vid plattans ändar motsvarande ca 3 till 4 gånger medelvärdet

för fogen 1 Övrigt, se figur 3. Ytterligare orsak till att försöka be-

gränsa i fogen är att minska risken för flälmjng i tidigt

skede vid änden på plåten.

? r-
s ,
i :D '

i ' '
q 1...'
O

_ Å /Steee mete

  

*Vf-Cheswe

  

Fig 3. Skjuvspänm'ngsfördelning vid ände på stålplåt

4.3 Dimensioner på plåt och tjocklek på limskikt samt empiriska samband

på plåtens varierar med både bredd och tjocklek på

plåt. Praktiska försök [4] har visat att stålplåtar med en tjocklek av

1.5-3..0 Irm ger ett gynnsamnare brott än tjockare stålplåtar, se figur

4. Man bör vidare ha ett väldefinierat limskikt som 'ej understiger

1-2 mm, detta beroende på underlagets beskaffenhet. Man kan vidare

generellt säga att spröda brott undviks med thnare plåtar. Enligt

[11] bör bredden på plåten helst ej 'överstiga 300 mn.
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*Fig 4. Hållfasthet på förstärkt betongbalk med varierande tjocklek

på_ .plåt och limskikt

I [3j, [ll] ooh [13] presenteras empiriSkt framtagna samband. På basis

av dessa presenteras nedan förslag till regler för utformning av för-

av befintliga betongkonstruktioner med stålplåtar. En mer

ingående analys av teoretiska beräkningsmetoder presenteras dessuban:i

[13]. Dessa metoder kan.dock.i praktiken vara besvärliga att använda

och behandlas därför inte vidare i denna studie.

För att kunna Överföra.hela den dragkraft som uppstår i en stålplåt

när flytgränsen eller töjningsgränsen uppnås bör följande villkor upp-

fyllas:

 

Jlañ
(1) .t 2.120

där lat: vidhäftningslängden

b = stålplåtens bredd

t = stålplåtens tjodklek

Påkänningarna i limmet beror både av bredd.ooh tjocklek på stålplåt,

se avsnitt 4.4. Ett förslag är attplattans bredd-tjockleksförhållande

ej skall understiga 50, dvs

(2) b/t 2 50
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Vidare beror det på den neutrala axelns läge om vi skall erhålla ett

segt böjbrott med flytning i stålet eller ett sprött betongbmtt. Ett

förslag är att den neutrala axelns läge, x, ej skall överstiga den

effektiva höjden, d, multiplicerad med 0.4, dvs

(3) äs 0.4

4.4 Utbredning av stålplåt samt förankring av dess ändar

011 det är möjligt bör stålplåtarna vara utsträckta över heladrag-

zonen. För fritt upplagda balkar är detta en praktisk cmöj lighet, i

dessa fall bör stålplåtarna sträcka sig över 80 % av spannet eller bör

förankringslängden 200 mn krävas . Den effektiva förankringslängden

ökar med minskat b/t-förhållande Ett bidrag till stålplåtens förank-

ring under härdandet ger användandet av bultar. On arbetsutförandet är

riktigt behöver man inte nödvändigtvis använda bultar, men de kan vara

ett skydd mot dåligt utfört arbete eller oväntade defekter. On bult-

ning av stålplåtarna bidrar till ökad styrka för förbandet är svårt

att uppskatta dåspänningsfördelningen vid plåtens ändar varierar i

stor utsträckning och beror av bl a stålplåtens dimension och lim-

skiktets tjocklek. I allmänhet är det bättre att utforma förbandet

utgående enbart från linmets kapacitet och använda bultarna för att

motverka fläkm'ng vid stålplåtens ändar.

4. 5 Skarvning av stålplåtar

 

(in det är möj ligt bör den kraften i fogen transporteras kon-

tinuerligt i stålplåten. Detta är intealltid möjligt efterson de

spann man önskar förstärka sträcker sig långt över de plåtlängder som

i praktiken är möjliga att hantera. Således behöver man skarva plåtar

eller utföra en stumfog mellan två närliggande plåtar. Den mest

använda skarvmetoden visas i figur 5.

 

          

- supplementary

bolczng 0-. . o , . concrete. o . .
deck

0 o o ' 0 A i ° . o 0 . '

_-*r-fr-r--*-.__ .. 1 ,. w_. ' - -n «-<[-- external
I \.k\\\ / bonded
I

place
bonded cover plate

Fig 5. Vanlig skarvmetod
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Man bör dock använda dessa skarvar sparsamt och absolut inte där vi

har den största belastningen. Orsaken till detta är att vi ändrar ut-

seendet på tvärsnittet i och med skarvningen. Försök i bl a Schweiz

[11] rekomenderar att förankringslängden för överlappet ej understiger

400 mm. Det finns tyvärr inte så mycket gjort inom detta' området, men

vid Tekniska Högskolan i Luleå, avdelningen för konsüuktionsteknik

undersöks under våren 1989 olika skarvars betydelse för kraftöver-a

föringen.

4 . 6 Limfogens beständighet

Hög fuktighet ochsalter samt varierande temperaturer verkar menligt

på limfogen. Många av de använda limtyperna [9] som använts för för-

Stärkning av broar tappar också avsevärd styrka vid högre temperaturer

(ca 400 C). Detta torde dock inte ha någon större praktisk betydelse

på våra breddgrader, dessutom har betongen som stålplåten limmas' mot

väsentligt större massa och trögheten i systemet medför att stålplåten

erhåller i stort sett samma temperatur som betongen.

Utmattningsbeteendet för förstärkta betongkonstmktioner med hjälp av
limmade stålplåtar visas i figur 6. Vi kan här se att utmattning inte

behöver vara något problem om dragspänningen i stålplåten. understiger

150 MPa. Utxmatüxingsförsök av stålstycken lirmlade mot varandra och

provade i olika temperaturer uppvisar ett utmattningsbeteende enligt

figur 7.

Under våren 1989 kommer Tekniska Högskolan i Luleå, avdelningen för

konstruktionstelmik att utföra ubmattningsförsök i varierande tempera-

turer på förstärkta betongbalkar .
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Fig 6. Utmattningsförsök av betongbalkar med yttre förstärkning [10],

uppnått i stålplåt
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Fig 7 . Utmattrüngsförsök i olika temperaturer utförda på stålstycken

[10], spämüng uppnått i linskikt
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5 . ARBETI'SUTFÖRANDE

5 . 1 Preparering av betong

 

Betongytan som skall limmas ska vara relativt slät, ojämnheter större

än 2 mn bör ej accepteras och slamskiktet samt undermålig betong bör

avlägsnas. Detta utförs lättast med blästring av betongytan. Vidare_

ska betongen, i den mån det är möjligt, vara fri från klorider. Är be-
tongen uppsprucken bör sprickoma tillslutas med epoxiinj ektering .

Innan man påför linmet måste man tillse att betongytan är torr och fri

från föroreningar som fett, olja och dam, darnnsugning av ytan rekon-

menderas .

5 . 2 Preparering av stål

 

'Ytan på stålplåten som skall limnas måste vara helt fri från valshud,

rost, fett-och andra föroreningar. Stålytan blästras, därefter torkas

ytan_ av med aceton. När grundarbetet på stålplåten är utfört påstrykes

denna en rostskyddsprimer så fort som möjligt. Primera san används

måste ha åtminstone sanma vidhäfming mot stålet san linmet. Limningen

kan ske cirka en timme efter primnjngen. Primern är då fortfarande

klibbig men alla lösningsmedel har avdunstat. Om man väntar längre än

ca 3 dygn efter primningen skall ytan torkas av med aceton.

5.'3 Blandning av lim

Limkomponenterna ska blandas ihop strax före användning, enligt till-

verkarens rekonmendationer. Ihopblandandet av hårdare och limbas kan
utföras för hand med hjälp av t ex en spatel, om det är små mängder

som skall blandas, On det är stora kvantiteter (> ca 2 liter) bör man

användanågontypavmixer, texenbornnaskinmedvisp. Dockfårej

blandningshastigheten vara för hög. Orsaken till detta är att det då

finns risk för bildning av luftbubblor samt att man kan erhålla för
i . .
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5.4 Påföring av lim

För att minska uppkomsten av luftbubblor i lilrmet är det tillrådligt

att påföra ett tjockare limskikt på oenizumlinjen av stålplåten än vid

stålplåtens kanter. i Schweiz [11] har visat att man

erhåller en starkare fog om man endast påför lim på stålplåten istället

för på både stålplåt och betong. Orsaken till detta är att den hinna

san uppkatmer på limnet efter en tids kontakt med luften, se tidigare

kapitel 3, perforeras av betongytan vid sanmanföringen. Om man påför

lim på både stål och betong eller enbart på betongen bör limytan

"ruggas upp" innan sanmanfogningen med t ex en sågtandad spatel.

5-5

Den lämnade fogen förväntas uppnå 80 % av sin slutliga hållfasthet

inom 24 timmar om ll'lrmet får hårda i 20°C. Figur 8 visar en hållfast-

hetsutveckll'ngslmrva för fogdär linmet fått hårda i 20°c [10].

Lap shear A

strength
'1

(TJ/tnm-) ._

 

'2 Curing temp. ZOOCl

8-/

  

_TIITI

012345
Curing time (days)

Fig 8. Hållfasthetsutveckling för lim som funktion av tiden [10]

?låtarna san limnas till betongen hålls på plats av ett presstryck.

Man bör dock låta det pålagda presstrycket vara kvar några dagar för

att försäkra sig om att fogen är uthärdad. Man behöver inte ta hänsyn

till några speciella under förutan att

låga temperaturer bör undvikas. On den omgivande temperaturen sjunker

under 10°c, är det oftast nödvändigt att tillföra någon typ av yttre
så att man kan bibehålla en ytterperatur kring ca 15-20°c

under åtminstone 24 tinnar.
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I allmänhet behöver man ej stoppa mmlaltrafiken under pågående lim-

ning, försöksrwultat [12] visar att vibrationerna som umkcmner på

en bro under belastning inte har någon försämrande effekt på slutlig

hållfasthet i limfogen, se tabell 3.

Tabell 3. Limfog som utsatts förutmattning under

  

Balk Antal cykler Brottlast

A Statisk 30

B x 9000 32

C 8395 33 . 5 .

D 4557 33 . 4

 

I tabellen ovan görs en jämförelse mellan en förstärkt balk A, som

fått härda utan yttre belastning med förstärkta balkar B, C och D,

som belastades dynamiskt direkt efter förstärkning. Efter cirka 10

timnar avlastades balkarna och limnet fick fortsätta att Där-

efter provtrycktes balkarna statiskt till brott. I tabellen ovan kan

inte någon negativ effekt påvisas på grund av den dynamiska lasten.

5.6 Sammanfattning av utförandet

 

Nedan presenteras sammanfattningsvis några viktiga saker att tänka på

när man skall använda limnade stålplåtar som förstärkningsmetod:

o Undersök först och främst vad skadan i den befintliga konstruk-

tionenberorpåochomdenäravsådanartattdengår attreparera

med pålinmade stålplåtar.

o . Tillse att undermålig betong och eventuella sprickor lagas.

o Blästra betongytan så att slamskiktet försvinner och ballast-

materialet kommer fram.

0. Blästra stålplåten och rengör plåten så att den är fri' från fett,

oljor och .andra föroreningar, påför därefter den aktuella primern.
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0 Välj ett limsystem som är starkare än betongen.

o Tillse att betongytan och plåWtorna är fria från föroreningar.

o Påför lim och presstryck.

o Tillse att temperaturen på de linmade delarna ej understiger
0

15-20 C.

Konstruktionen bör givetvis kontrolleras fortlöpande efter utförandet .

Ett lämpligt kontrollutförande kan var att undersöka sprickbildm'ng

och lossgörande av plåtarna samt eventuella rostangrepp. Intervallen

mellan mmdersökrüngarna kan förslagsvis vara en gång per år.

6. FÖRSTÄRKTA BROAR

6.1 Allmänt

Nedan presenteras några broar förstärkta med pålin'made stålplåtar. Den

ena förstärlqn'ngen är utförd i mitten på 70-ta1et i England och den

andra förstärkningen utfördes i Norge samIaren 1984 .

6.2 Broar vid Birmingham (M5) i England

 

Dessa broar var de första som förstärktes i England med hjälp av

pålimnade stålplåtar [14]. En kontroll av broarna 1973 indikerade att

broarna inte skulle uppfylla framtida krav för tunga fordon. Temporärt

infördes restriktioner om hur tunga fordon san fick färdas på broarna.

En förstärkning utfördes av broarna med hjälp av samnanlagt 1400 epoxi-

linmade stålplåtar. .Plåtarna som användes var högst 254 mn breda och

6.5 mm tjocka i längder upp till 3.5 meter. I vissa fall ökades den

effektiva tjockleken på plåtarna genom att man linmade flera plåtar på

varandra. Principiellt utseende av en bro och plåtarnas placering

visas i figur 9.
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Fig 9. Förstärkt bro nära Birmingham [14]

Alla ytor som limnades, både betong och stål, sandblästrades för att
föroreningar och betongens slamskjkt skulle avlägsnas.

Lim påfördes därefter plåtarna vilka pressades upp mot bron varpå allt

lim trycktes ut. Plåtarnas ändar samt skaIVplåtarna för-
ankrades för att förhindra lokal fläkning att uppstå. Efter limnings-
arbetets utförande målades plåtarna med rostskyddsfärg.

Arbetet utfördes men 1975 under cirka 6 månader. Motorvägen var
öppen för normal trafik under tiden arbetet utfördes och stängdes

endast vid provbelastning.

Efter förstärkningen visade det sig att böj styvheten för bron hade
ökat med cirka 11 % och reducerat sprickpropageringen i existerande
sprickor med ungefär 35-40 %.
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Efterföljande inspektion av broarna visade efter 8 år (1983) att cirka

0.05 % av hela den limnade ytan hade nedsatt bärförmåga genan rost

eller att delar av plåtama hade lossnat.

6 . 3 Försök med förstärkta betoggbroar i Norge

På grund av nya bronormer i Norge måste cirka 40 broar förstärkas bara

i Telemarks fylke .

I ett första skede har man förstärkt två betongbroar och en stålbro

med hjälp av pålinmade stålplåtar [15] . Nedan redovisas resultat och

tillvägagångssätt för en av betongbroarna, nämligen Viborgtjern bro.

Bron ligger på Rv 351 vid Stabbestad och är byggd på 1920-talet. I

figur 11 visas tvärsnitt, underbyggnad och vy.

       

'560' F: 5-400 L680

'111 1'
41 7

f ' I

[ligg/ á Sara/Arv: I I

Z'O-J'Bjr . 0._ o . o 5 . 0./ .O _a _ .o _ _15:50-530

240' 14.' a' af '4' ' '° 'al' ° ,Q ' '. '4 I [230-250
7r- ' ' ' ' ' ' ' -f-

6640 L .
'I

   

N 1, :1,3'

   

L 6640 1_
"l

Fig 11. Viborgtjern bro [15]
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Genau fick man fram att den befintliga armeringen var ca 16

cc 400 mn och dess kvalitet fy = 230 MPa. Vid undersökning av brons

betongkvalitet borrades det ut två prover med diametern 80 mm. Den

genomsnittliga tryckhållfastheten för proven var cirka 45.0 MPa.

För att få en rimlig uppfattning om hur mycket bron skulle förstärkas

utfördes en provbelastning och nedböjningarna uppmättes. 7

För bron Viborgtjem valdes stålplåtar med b 3: t = 250 x 5 rrm och

centrumavstånd mellan närliggande plåtar till 1.0 m. Detta ger ett

b/t-förhállande av 50 mn och en tvärsnittsyta på stålplåtar av

1250 m2 /m.

Det är tvåväsentliga krav san måste uppfyllas för att resultatet av

förstärkningen skall bli bra. Ytorna måste vara helt rena och fria

från fett för att limnet skall fästa optimalt..

Sandblästring användes för rengöring av betongen och stålytorna

avfettades. De största ojämnheterna på betongytan mejslades och

slipades bort. 2"'

Till limning användes ett epoxilim med spadielkonsistens och med

hållfasthetsvärden enligt tabell 4.

Tabell 4. Mekaniska egenskaper för lim använt i samband med förstärk-

ning av bron Viborgtjern

nyckhållfasthet: ca 110 MPa

Böjdraghållfasthet: ca 40 MPa

Draghållfasthet: ca 20 MPa

Elasticitetsmodul: ca 17.5 GPa

värmliltYidgniIgs- o -6
koeff1C1ent: 21 cm/cm C x 10

Värdena gäller efter7 dygns och 20°C.

Efter förstärkm'ngen utfördes ytterligare en provbelastm'ng. Det

visade sig att nedböjm'ngen efter förstärkningen i jämförelse med den

före var cirka 10 um mindre. Betongplattans styvhet ökade med cirka

20 %. ' '
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Provbelastrüng av nedböjningen samt töjningar ett år efter

förstärkning uppvisar:inga väsentliga svagheter i limfogarna på de

förstärkta broarna [16] .

Kostnaden för förstärknian av Viborgtjem bro redovisas i tabell 5.

Tabell 5. Kostnad för förstärkning av bron Viborgtjern i procentuella

siffror

Arbetskostnad 55 %

Material 16 %

Hyra av maskiner 12 %

Transportkostnader 14 %

Övrigt 3 %

 

Totalt 100 %

Kostnaden i Nkr 1985 var cirka 44000, vilket i detta fallet

motsvarade cirka 1800 Nl-cr/rn2 bro. Generellt kan sägas attju större

bro dess lägre kostnader per kvadratmeter.

Provbelastning och av nedböjningar samt töjningar ett år

efter förstärkning uppvisar inga väsentliga svagheter i limfogazma på

deförstäxktabxoaxnaüGJ. V' i '
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Polymermodifierad Cementbetong

 

Leif Berntsson, Avd. för Byggnadsmaterial, Chalmers Tekniska

Högskola.

Polymermodifierad cementbetong indelas ofta i två olika grupper:

polymerimnregnerad betong (PIC) och polymer-cement betong (PIC)o
Material i den första gruppen framställes i princip genom att

impregnera en redan hårdnad betong med en lämplig monomer som

i ett efterföljande steg fås att reagera till ett fast ämne,dvs

polymeras. Till den andra gruppen hör betong vars bindemedel

är en suspension eller emulSion av cement- och polymerpartik-

lar eller monomerpartiklar eller man kan säga att pastan i be-

tongen är en blandning av oorganiska och organiska bindemedel.

Eftersom polymerimpregnerad betong är ganska speciell och har

en begränsad tillämpning kommer i fortsättningen enbart poly-

mer-cement betong att behandlas.

Mängden ingående polymermaterial i förhållande till cement

ligger i området från några få procent upp till 25 %. Då det
även här finns en viss anledning att göra en avgränsning bas-

erad på mängden polymer efter dess funktion har polymermäng-

den 5 % föreslagits som skiljegräns. I de vanligaste bruks-

och betongtyperna med bindemedlet cement-polymer ligger poly-

mermängden på omkring 10-15 % av cementvikten. Om koncentra-

tionen av polymerpartiklar i en polymerdispersion är 35-ü5 %

betyder det att dispersionen bör högst spädas mer vatten i
förhållande 1:1.
Polymer-cement betong framställes genom att inblanda en mono-

mer, prepolymer-monomer eller allra vanligast en dispergerad

polymer. Eftersom exempelvis polymermaterialet tillsättes vid

blandningen av bruket eller betongen kan dessa modifierade

material användas på samma sätt som vanliga bruk och betong.
Det finns en ganska stor mängd olika polymerdispersioner att
välja mellan. Exempel på sådana är följande, de som är baser-
ade på metylmetakrylat,vinylacetat, styren-butadien, akryl-

nitril eller naturgummi. _
Polymerer i bruk och betong är ett enkelt sätt att förbättra

den portlandcementbaserade bruket och betongens egenskaper.

Ökad vidhäftning mellan cement och ballast, minskad permeabi-
litet, förbättrad kemisk resistens och frostbeständighet är

några karakteristiska effekter av polymerinblandningen. Poly-
mer-cement betong är därför väl lämpad till konstruktioner
utsatta för fysikalisk-kemisk påverkan och till reparationer.
Härdning av polymer-cement betong avviker principiellt från

vanlig portlandcementbetong därigenom att å ena sidan skall

portlandcementet reagera med vatten och å andra sidan skall
polymerdispersionen avge vatten för att filmbildning eventuellt

skall ske.

Vidare framgång av polymermodifierad betong är mycket beroende

av vidareutveckling av själva polymermaterialet.
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KATODISKT SKYDD OCH EPOXIBEHANDLAD ARMERING

Clas-Göran Ryden

Vägverket, Brotekniksektionen

78; 87 BORLÄNGE

Armeringskorrosion - rostangrepp på armeringsstänger i

betong - är ett alltmer uppmärksammat problem runt om i_

världen. Detta kan uppstå i betongkonstruktioner utsatta

för salt, eller i konstruktioner med karbonatiserad

betong. Högt vatten/cement-tal och hög fukthalt ger

snabb korrosion. Betongkonstruktioner med pågående

armeringskorrosion får fula rostfläckar på ytan och till

sist nedsatt bärförmåga genom att armeringsstängernas

tvärsnittsarea minskas och genom att rostavlagringar

spränger loss det täckande betongskiktet.

Katodiskt skydd är en etablerad teknik för att förhindra

rostangrepp på metall i jord och havsvatten. Katodiskt

skydd av stål ingjutet i betong är en ny tillämpning som

utvecklats i USA sedan början av 197ø-talet. Tekniken

bygger på att man genom att leda en elektrisk ström från

en anod genom betongen till det ingjutna stålet, kan

förhindra att de kemiska reaktioner som medför _ .

metallupplösning (korrosion) kan äga rum. Två typer av

anod dominerar senare tids utförda installationer. Den

ena typen utgörs av en kopparledare omgiven av

elektriskt ledande (grafitblandad) plast. Den andra

anodtypen bestårav ädelmetalloxidbelagt titannät.

Aktuella frågor är acceptabel strömtäthet i betong och

på anodens yta samt kemiska reaktioner på anodytan och

deras intensitet.

Epoxibeläggning fungerar som korrosionsskydd genom att

armeringsstålet blir elektrokemiskt isolerat från sin

omgivning. Elektrostatisk pulverepoxibeläggning har

befunnits kunna utgöra ett korrosionsskydd som uppfyller

de krav som anges i ASTM-A775, vilket är den amerikanska

standard som Vägverket åberopar i avsaknad av svensk

standard. Epoxibelagt armeringsstål uppvisar något sämre

vidhäftning till betong än obelagt stål, och kräver

därför större skarv- och förankringslängder. Vidare
ställer användning av epoxibelagd armering höga krav på
hanteringen för att epoxiskiktet inte skall skadas.
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Föredrag vid VTI's Bromaterialdagar i Linköping den 12 och 13 april
1989.

Betongbroars beständighet mot frost och salt

Göran Fagerlund, avd byggnadsmaterial, LTH

 

En betong som ständigt stårsi kontakt med vatten innehåller ca 100
liter frysbart vatten per m . Volymutvidgningen när porvgttnet fry-
ser är ca 9 liter dvs betongens volymutvidgning är Sa 9 /oo.
Betongens volymtöjningsförmåga är enbart 0,3 å 0,5 /oo vilket inne-
bär att betongen sprängs sönder vid frysningen om den är helt vat-
tenmättad. Genom att införa luftfyllda porer i betongen fås expan-
sionsutrymmen för det vatten som pressas undan från deporer i vilka
frysning sker. Frostbeständigheten ökar med Ökande lufthalt och med
minskande storlek hos luftporerna.

Så länge frysning sker i rent vatten räcker normalt en lufthalt av
ca 4,5 % volym. >

Når frysning sker i närvaro av salt t ex tösaltet på en bro eller
havsvatten förvärras påfrestningen mångdubbelt. Det förefaller som
en salthalt av storleksordningen 2 a 4 % är farligast. Detta gäller
oavsett typ salt. Orsaken till detta år inte helt klarlagd. Kraven
på luftporsystemet är nu mycket stora. Lufthalten bör inte understi-
ga 5,5 % och måste ofta vara högre än så.

Man bör alltid salt-frystesta den tilltänkta betongen för att för-
vissa sig om att lufthalten räcker. En lämplig testmetod har utveck-
lats hos SP.

Förutom luft krävs ett lågt vattencementtal. Detta bör inte under-
stiga 0;45 hos brobetong som utsätts för tösalta. Genom lågt vatten-
cementtal fås långsam vattenabsorption och kloridintrångning, låg
frysbar vattenmängd och ett finporöst luftporsystem. Alla dessa
faktorer bidrar till en hög frostbeståndighet.
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