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1 ORIENTERING

På uppdrag av Vägverkets brotekniksektion har jag följt iso-

leringsarbetet med polyuretan på den aktuella brons ena kör-

bana. Vidhäftningsprovning har utförts och provplattor för

laboratorieprovning applicerats på platsen.

Plats: SJ-bro F 529 (ett körfält, cirka ZOOIMU på

väg 127 vid Sävsjö i Småland.

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

Isoleringsarbetet utfördes under de två första dagarna 18-19

augusti, med primerstrykning ena dagen och applicering av

polyuretanisoleringen efterföljande 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 att isoleras med polyuretan vecka

37-38, 1988. Som bindlager lades då gjutasfalt. Mycket kraft-

ig blåsbildning i gjutasfalten kunde konstateras.)

(Våren 1990 avlägsnades asfaltbetongen på den del av brofar-

banan där polyuretanappliceringen "misslyckats" (3.1.1).

Avsikten var att endast avlägsna aktuell del av isoleringen

samt utföra lämplig reparationsåtgärd. Man fann dock att

isoleringen över lag satt dåligt fast på betongfarbanan. All

isolering och beläggning avlägsnades därför (båda körbanor-

na). Bron isolerades därefter med asfaltmastix.)
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2. PRIMERN.APPLICERAS (0818)

På grund av diverse förseningar applicerades primern först

framåt kvällen. Vädret var dockfortfarande gynnsamt (luft-

temperatur 22°C, yttemperatur 23°C, relativ luftfuktighet

45%). Brobanan var väl rengjord och sandblästrad, men upp-

visade 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 kantbalkens insida och en bit upp på ovansidan av

kantbalken. På en mindre del av kantbalken (mot Vrigstad)

ströks på prov hela kantbalken. Kantbalkens kantskoning be-

handlades först efterföljande dag med speciell primer.

2.2 Produktinformation (primer, sand)

Primer

Betongprimern utgörs av en s k enkomponent polyuretanprimer

"Oldodur Grundierung 307n0070". Isoleringen bör enligt entre-

prenören appliceras på primern 2-48 timmar efter primerstryk-

  

ningen.

Innehåll: Difenylmetandiisocyanat (MDI), toluol m m.

Flampunkt: <21°C

Åtgång: 350-400g/m2. (Här åtgick cirka 30 l primer)

Sand

Avsandningen består av ugnstorkad kvartssand (0,2-0,7 mm).

Åtgång: 200-300 g/mz. (Här åtgick cirka 30 kg).
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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 bindlagret av asfalt-

betong vid utläggningen skulle få god vidhäftning till iso-

leringen.

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 avslut-

ning 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 kapaciteten 3,5-4,5 kg/min.

3.1.1 Problem i samband med appliceringen

 

Inledningsvis fanns rester kvar i slangarna (från ett tidiga-

re utfört takisoleringsarbete (brun massa)). En del av detta

kom ut på bron. På samma del av bron (mot Vrigstad) uppstod i

slutet av appliceringen problem i form av stopp i isocyanat-

slangen. Produkten som i det senare fallet kom ut på bron

hade därför inte rätt sammansättning och på stora områden

från brons kortsida och cirka två meter in på bron, lossnade

senare isoleringen fullständigt.

VTI Notat V 127



3.1.2 Tjocklek

Isoleringen sprutades i två lager till en total tjocklek av

cirka 4 mm. "Normalt" appliceras cirka 2 mm (till ett unge-

färligt pris av 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 ojämn-

heter. På själva brobanan uppmättes tjockleken på ett antal

ställen (i samband med vidhäftningsprovning) till i genom-

snitt 4,5 mm (3,0-5,5 mm). Längs isoleringens kant (mot brons

mitt) uppmättes tjockleken på det till synes tunnaste resp-

ektive tjockaste partiet. Tjockleken var där 2,0 mm och 6,0

mm. (Isoleringen ska här överlappas med ett nytt isolerings-

skikt då nästa körbana isoleras.)

3.1.3 Blåsbildning

En del blåsbildning uppstod, speciellt i det första isoler-

ingsskiktet. (Materialet blir vid härdningsprocessen cirka

lOO°C, 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).
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3.1.4 Klistring

 

Då isoleringen härdat applicerades ett (rosa) epoxiklister,

"Bufapox - Haftvermittler" (klockan 18.00 - 18.40). Detta

utfördes med hjälp av roller (cirka 150g/m2). Klistringen

utfördes för att senare få god vidhäftning mellan isolering

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

bindlager av gjutasfalt (eller "extra varm" asfaltbetong

(>180°C)) ett bättre alternativ.

Epoxiklistringen täckte till synes endast fläckvis polyur-

etanytan (cirka 75%). Efter fyra dagar (då bind- och slit-

lager lades) kunde konstateras att klistringen 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 tvåkomponent polyuretanisolering

("Oldopren S 352"). De två komponenterna (diisocyanat och

polyalkohol) förenas vid sprutningen direkt i sprutmunstycket

och härdar sedan mycket snabbt på bron. Temperaturen uppgår

vid härdningen till cirka 100°C. Efter cirka två timmar har i

de flesta avseenden produkten uppnått sina egenskaper.
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Enligt etreprenören är produkten sådan att den släpper igenom

vattenånga från betongen. Produkten innehåller ingen mjuk-

görare som eventuellt kan migrera upp i beläggningslagret och

mjukgöra detta. (Entreprenören berättade dock att man tid-

igare utfört isoleringsarbeten med en produkt där mjukgöraren

orsakat problem av ovan nämnt slag).

4 BIND- OCH 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 tid-

igare på dagen skurit upp och avlägsnat en del av isolering-

en. 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 räck-

esståndaren, liksom hålen efter vidhäftningsprovningen).

Polyuretanmassan som använts för lagning hade tillhanda-

hållits av entreprenören. Produkten var grå, mycket mjukare

än den gula isoleringen och hade enligt entreprenören ungefär

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 "punkte-

ringar" upptäcktes).
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Vid vältningen (10 tons vält) av skyddslagret Pgled belägg-

ningen runt" på isoleringen och man kunde därför inte packa

effektivt. (Vältens förare beklagade sig.) Än mer gled Bit-

uthenemattan som slutligen fick "trampas till". Beläggning-

sytan uppvisade otaliga sprickor.

Även då slitlagret vältades rörde sig beläggningen på isoler-

ingen. Vidhäftningen mellan isolering och beläggning har dock

ej provats.

5 HÄLSOASPEKTER OCH FÖRESKRIFTER mm; ARBETE MED

POLYURETAN

Isoleringsprodukten som lades på den aktuella bron vid Sävsjö

är en typ av tvåkomponent härdplast, s k polyuretan- eller

uretanplast. Vid framställningen 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 Arbetar-

skyddsnämndens 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 lös-

ningsmedel och mycket reaktionsbenägna. Isocyanater är hälso-

farliga och ska enligt Arbetarskyddsstyrelsen "helst inte

användas. Om det finns en mindre farlig produkt som kan er-

sätta något som innehåller isocyanater ska den användas i

stället", skriver Arbetarskyddsstyrelsen.
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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 lung-

funktion. Dessutom tillkommer risken för att bli allergisk

mot isocyanat (sensibilisering). Det kan räcka med att ut-

sätta sig för isocyanater en enda gång för att få allergiska

astmaliknande besvär. Har man väl utvecklat en allergi upp-

står besvär även vid luftkoncentrationer avsevärt under

gränsvärdet. (Gränsvärdet är som regel 0,005 ppm (Ppm=parts

per million=lO-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 temp-

eratur. I polymerisationsprocessen ligger emellertid temp-

eraturerna ofta på cirka 100°C, med ökad risk för flyktighet.

Isocyanater kan också vara förorenade med t ex fenylisocyanat

som har hög flyktighet. S k prepolymeriserade (förreagerade)

isocyanater anses mindre farliga än isocyanatprodukter som

består av två komponenter.

Vid exposition av aerosoler (i samband med sprutning) är

hälsoriskerna ungefär desammaför alla isocyanater.

,___.__

5.2 Personal, arbetsplats

Arbete med isocyanater får utföras endast av speciellt ut-

bildad personal. Personalen ska regelbundet genomgå hälso-

kontroll.

På arbetsplatsen ska varningsskyltas (även om arbetet utförs

utomhus).
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5.3 Avfallshantering

Isocyanat- och polyuretanavfall kan förbrännas endast i sär-

skild industriell förbränningsutrustning (t ex SAKAB).

Fullt uthärdat polyuretanavfall kan som regel betraktas som

vanligt avfall, men då avfallet förbränns frigörs isocyanat-

monomerer och cyanider i rökgaserna och orsakar luftföro-

reningar.

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 brand-

myndighet.

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

150°C

- När polyuretanmaterialet brinner
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5.5 Några observationer vid isoleringsarbetet på

bro F 529

Följande observationer som ger anledning till eftertanke,

gjordes i samband med isoleringsarbetet på den aktuella bron:

- Första dagen (primerstrykning med polyuretanprimer) var

området inte avspärrat och inga varningsskyltar fanns

uppsatta. (Efterföljande dag var området avspärrat).

- Personal som utförde appliceringsarbetet med primern

rökte samtidigt! Polyuretanprimern förvarades i öppna

kärl (typ balja) på bron. Flampunkten var enligt uppgift

på ursprungskärlet <21°C! Den starka lukten av toluol

var mycket kännbar.

- Då polyuretanisoleringen sprutades ut bar man "spora-

diskt" andningsskydd, dock endast i form av damm-mask.

Under arbetets gång låg lyckligtvis vinden fördelaktigt

på så att (den i solen tydligt synliga) aerosoldimman

fördes bort över brons kantbalk.

6. PROVNING

6.1 Vidhäftningsprovning på bron

Vidhäftningen mellan isolering och betong mättes på bron med

hjälp av speciell dragprovningsutrustning. Uppmättavärden

varierar mellan 0,6 och 1,9 N/mm2 vilket ungefär överens-

stämmer med motsvarande i fält uppmätta värden för t ex iso-

leringsmattan Beta SA 250 eller isoleringsgjutasfalt (bila-

gorna 2 och 3).

VTI Notat V 127



11

6.2 Laboratorieprovning

I samband med det aktuella isoleringsarbetet applicerades

betongprovplattor med primer och polyuretanisolering (av

entreprenören) för laboratorieprovning m a p följande para-

metrar.

Vidhäftning

- skjuvhållfasthet (glidning)

- spricköverbryggande förmåga

u åldringsegenskaper

Provplattorna undersöktes sedan (under vintern -88 och våren

-89) på VTI i enlighet med några av de provningsmetoder som

framtagits för funktionsprovning av polymermodifierade bitu-

menmattor för isolering av betongbroar.

Erhållna provningsresultat redovisas i bilagorna 4 - 6.

6.2.1 Vidhäftning

Polyuretanisoleringens Vidhäftning mot betong och gjutasfalt

har bestämts.

6.2.1.1 Vidhäftning mot betong

Vidhäftning mot betong har bestämts på tvåprovplattor. En av

provplattorna har före provning åldrats artificiellt.
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Vidhäftningsprovning utförs vid rumstemperatur

(20 : 1°C). Före provning limmas tre stycken

stålstämplar (diameter 50 mm) fast på varje

platta. Ett tunt lager lim (en kombination av

Araldite- och Cyanoacrylatlim) har använts.

Runt stålstämpeln genomskäres sedan isoler-

ingen ner till betongen. Vid provning dras

stålstämpeln loss med dragkraftsökningen 200

N/s. Dragkraften appliceras lodrätt mot

betongplattan. En MTS-dragprovningsutrustning

har använts.

Artificiell åldring omfattar: termisk chock

 

(180°C), lagring i vägsalt (10 dygn i 18%-ig

 

NaCl-lösning), termisk lagring (21 dygn vid

 

70°C), frys-tö-cykler (7 cykler i omväxlande

vatten, kyla (-15°C) och värme (70°C).

 

Erhållna vidhäftningsresultat för den icke åldrade prov-

plattan uppgår till mer än 1,6 N/mmF, medan den åldrade prov-

plattan uppvisar något sämre Vidhäftning.

6.2.1.2 Vidhäftning mot gjutasfalt

Vidhäftning mot gjutasfalt (GJA8; appliceringstemperatur

240°C; stämpelbelastningsvärde (enl. DIN 1996) 14,5 sekunder;

tjocklek cirka 3 cm) har bestämts efter pågjutning av gjut-

asfalt på laboratoriet. Provning har utförts i enlighet med i

6.2.1.1 beskrivet förfarande.

Erhållna vidhäftningsresultat uppgår till cirka 0,3 N/mmz.
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Skjuvhållfasthet (glidning)

 

Skjuvhållfasthetsprovning (med skyddslager av gjutasfalt) har

utförts på en provplatta.

Provplattan placeras i en form och en av de

isolerade sidorna beläggs med skyddslager av

gjutasfalt (samma gjutasfalt som i 6.2.1.2 har

använts). Formen vänds närbeläggningsmassan

svalnat, och den motstående isolerade betong-

ytan beläggs på samma sätt med gjutasfalt.

Den färdiga provkroppen monteras slutligen i

en förspänningsutrustning. Denna placeras

under tryckstämpeln i en MTS- utrustning,

provkroppen förspänns med kraften 0,07 N/mm2

och med hjälp av tryckstämpeln anbringas sedan

skjuvkraften med skjuvhastigheten lO mm/min

(Provningen utförs vid rumstemperatur 20il°C).

Skjuvkraften registreras under provningens

gång. Typ av glidning noteras.

Maximal skjuvkraft (efter knappt 2 mm "glidväg") uppgår till

cirka 0,37 N/mm2. Efter 10 mm "glidväg" är skjuvkraften

cirka 0,1 N/mm2 Total vidhäftningsförlust uppstår mellan

isolering och gjutasfalt.
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Spricköverbryggande förmåga

lyuretanisoleringens spricköverbryggande för-

s vid -20°C på totalt fyra provplattor. Två av

öre provning åldrats enligt i 6.2.1.1 beskriv-

(1000 timmar i

d "regn" 18 minuter varannan timme).

En provplatta har "UV-åldrats"

Vid provning spräcks först provplattan (redan

försågad) i provningsutrustningen varvid en

s k naturlig betongspricka uppstår. Vid den

dynamiska provningen varieras sedan sprick-

vidden med 0,2 mm (mellan 0,5 och 0,7 mm).

Drag- och tryckkrafter registreras och prov-

plattan observeras visuellt under provningens

gång. Efter 1000 lastväxlingar vid frekvensen

1 Hz (1 puls per sekund) är den dynamiska

provningen avslutad. Provplattan tas slutligen

ut ur utrustningen och undersöks genast oku-

lärt med avseende på sprickbildning, vidhäft-

ning och blåsbildning (åldrade plattor).

Vid visuell bedömning under och efter provning kan konsta-

teras att:

Ingen sprickbildning eller vidhäftningsförlust uppstår.

Åldrade provplattor uppvisar ej försämrad spricköver-

bryggande

färgen).
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Uppmätta dragkrafter efter 1000 lastväxlingar ligger mellan

v1,0 och 1,4 kN. Åldrade provplattor uppvisar lägst värden.

Isoleringen utmattas under provningen i ringa grad.

Observeras bör att isoleringsskiktet, som applicerats av den

aktuella entreprenören, blivit 3,5-6,0 mm tjockt, vilket är

mer än "normal" tjocklek (cirka 2 mm).

6.2.4 Övrigt

F ö kan konstateras att den aktuella polyuretanisoleringen

efter 3 dygns lagring i vatten absorberat cirka 3-4 vikt%

vatten. (Provbitar erhållna i samband med vidhäftningsprov-

ningen på bron har vattenlagrats på laboratoriet).

Provplatta som lagrats i vatten med cirka 2/3 av provplattans

nedre del nedsänkt i rumstempererat vatten (ej den isolerade

ytan) uppvisar följande "beteende":

- Isoleringen börjar lossna från betongplattan efter cirka

2-5 dagar. Efter cirka 1,5 månader (då lagringen

avbrutits) har isoleringen lossnat fullständigt.

7 KOMMENTAR

Den aktuella bron är enligt uppgift den första i Sverige med

polyuretanisolering. Enligt entreprenörens uppgift har ett

50-tal betongbroar isolerats med denna produkt i Finland

under perioden 1985-1988. I t ex Berlin utförs likaledes

denna typ av isolering i stor omfattning
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Fördelar med polyuretanisoleringen är (under förutsättning

att appliceringsarbetet utförs i tillräcklig tjocklek och

utan problem) främst:

- God spricköverbryggande förmåga

- Inga skarvar och kanter

Nackdelar är t ex:

- Isoleringsarbetet är mycket väderberoende, dvs isoler-

ingen är fukt- och temperaturkänslig. Risken för blås-

bildning är stor under mindre gynnsamma förhållanden.

- Produkten tillverkas på platsen vilket ställer stora

krav på exakt blandnings- och applikationsteknik (svårt

med kvalitetskontroll).

- Hälsoriskerna är betydande. Arbetet kräver speciella

säkerhetsåtgärder och specialutbildad personal.

M a p utförda laboratorieundersökningar har en jämförelse

gjorts mellan värden erhållna för den aktuella polyuretan-

produkten och motsvarande gällande krav (enl. Bronorm -88)

för polymermodifierade bitumenmattor. Jämförelsen framgår av

bilaga 7.
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Bilaga 1

Några anteckningar angående temperaturer, luftfuktighet och
övriga väderförhållanden under pågående isoleringsarbete på

  

 
 

 

bro F 529.

Datum Tid- Luft- Xt- R.H Övriga Anmärkningar
punkt temp temp väderför-

hållanden
(°C) (°C) (35)

880818 19.20 22 23 45 Soligt, Primerstykning
vind-,

19.50 17 stilla Solen går ner
20.00 17 18,5 50
20.20 15 Primerstryk-

ningen
avslutad

880819 10.10 16 20 Molnigt,
11.15 måttlig Isolerings-

vind arbetet
11.30 18 19-20 börjar
12.45 18 20-21
13.30 21
14.15 52
14.45 Fel uppstår i

utrustningen
Avbrott 2 tim

16.30 19 21 Sista biten
sprutas

17.00 Isolerings-
arbetet av-
slutat

18.00- 19 19 Epoxiklistring
18.40

880822 14.00- "*
15.00 18 18 Vidhäftnings-

provning

880823 08.20 14 14 Soligt
10.30 18 20
10.45- Skyddslagret

lägges och
11.00 vältas

12.30- Slitlagret
lägges och

12.55 vältas
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Bilaga 2

'vidhäftningsprovning för polyuretanisolering Oldopren S 352' på
SJFbro F 529 vid Sävsjö 1988-08

 

Grupp Prov Dragkraft vid.brott .Anmärkning

 

nr
(N/mmz)

1 0,6 (1,2)* Totalt brott isol./betong
2 1,6 (0,6)* -"-

A. 3 0,8 (1,0)* -"-
4 1,5 -"-

5 1,5 (0,5)* Totalt brott isol./betong
6 0,8 Delvis brott isol./betong

B 7 1,1 (0,6)* Delvis brott isol./betong
8 0,9 Totalt brott isol./betong
9 1,9 Brott i betongen

10 1,4 Totalt brott isol./betong
C 11 0,5 Delvis brott isol./betong

12 1,1 Limbrott

 

Luft och yttemperatur: 18-19°C.
Dragkraftsökning: cirka 200 N/s (manuell pump)
Provytans diam: 5 cm
*) Anger tidigare varden då brott uppstått i limningen.

 
Fältutrustning för vidhäftningsprovning
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Bilaga 4

'Vidhåftningsprovning för polyuretanisolering "OldoPren S 352".

 

 

PROV PRÖVNING RESULTAT KOMMENTAR

"Oldcpren S 352" 'Vidhåftning mot:

(N/mmz)

(primer "Oldodur -Betong
Grundierung 307- icke åldrad >1.6 Brott i
0070") provplatta limningen

åldrad prcv- >1.4 Brott i
platta limningen

samt mellan
isolering och
underlag

-Gjutasfalt 0.3 Brott mellan
isolering och

(0.32 0.17 0.27) gjutasfalt

 

  

 
 

  

   

 

  

 

   

      

Vidhäftningsprovning
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Bilaga 5

Skjuvhållfasthet (glidprovning) för polyuretan "Oldopren S 352"
applicerad på betong med gjutasfalt som skyddslager.

  

PROV o SKJUVHÅLIFASTHET (n/mmz) KOMMENTAR
Förspänning 0.07 N/mm?

Maximalt Skjuvmotstånd
skjuvmot- efter 10 mm
stånd "glidvâg"

"Oldopren S 352"
-Gjutasfalt 0.37 Maximalt skjuvmot-

stånd registrerat
efter cirka 1,7 mm
"glidväg" varefter
isoleringen glider
mot beläggningen
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Skjuvhållfasthetsprovning
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Bilaga 6

Spricköverbryggande förmåga vid -20°C för polyuretanisolering
"Oldopren S 352"

 

 

 

 

PROV DRAGKRAFT (kN)

Skikt- Dynamisk provning *)
tjocklek antal lastväxl.
(mm) 0 15 250 500 750 100

"Oldopren S 352" 1 5-6 1.4 1.60 1.45 1.41 1.39 1.3

Åldrade plattor

("schema")**) 2 3.5 1.16 1.24 1.10 1.06 1.04 1.0

3 5 1 10 1.20 1.14 1.12 1.10 1.0

("UV")**) 4 5-5.5 1.34 1.53 1.43 1.39 1.37 1.3

*) Amplitud: 0.2 mm (0.5-0.7)
Frekvens: 1 Hz

**) Åldring enligt i 6.2.1.1 beskrivet förfarande

***) UV-åldrad i Xenotest 250 (6.2.3)

Anmärkning:

För provplatta 3 har den dynamiska provningen direkt följts av
varvid sprickvidden ökats till totalt 2 mm

(draghastighet 1 mm/min). Registrerade dragkrafter vid 1 och 2 mm
Ingen sprickbildning eller vidhäft-

statisk provning,

har varit 1.31 resp 1.86 kN.
ningsförlust har konstaterats.
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Bilaga 7

En jämförelse mellan resultat erhållna vid laboratorieprovning för
"Oldopren S 352" och motsvarande krav enligt Bronorm -88 för
polymermodifierade bitumenmattor.

 

 

 

PRÖVNING RESULTAT KRAV

"Oldopren S 350" Polymermodifierade
bitumenmattor

Vidhåftning mot

(N/mmz)

-Betong

(åldrad provplatta) 21.4 21.0

-Gjutasfalt 0.3 21.0

Skjuvhållfasthet
(N/mmz)

-Gjutasfalt
efter 10 mm "glidväg" 0.1 20.15

 

Spricköverbryggande
förmåga vid -20°C

Ingen sprickbild-
ning eller vid-
häftningsförlust

Ingen sprickbild-
ning eller Vid-
häftningsförlust
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