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1. ORIENTERING

Den aktuella bron (Bro D14 vid Stallarholmen) har isolerats med poly-

mermodifierad svetsbitumenmatta, Force Pont. (Force Pont tillverkas av 0

Gerland Etanchéité, Frankrike och distribueras i Sverige via Ifab

Isolering.)

Isoleringsarbetet har i huvudsak utförts med produkten Force Pont

5000 S (med granulatförsedd ovanyta; S= selfprotecting). En mindre del

av brofarbanan har i jämförande syfte isolerats med produktvarianten

Force Pont 5000 (med sandad ovanyta).

Som skyddslager eller kombinerat skydds- och bindlager har asfaltbe-

tong 35 MAB 4T resp 80 HAB 12T lagts ut.

Arbetet utfördes 26-27 oktober (körfält 1) samt 16 november

(körfält 2), 1989.

På uppdrag av Vägverkets brotekniksektion har VTI medverkat med följ-

ande undersökningar:

Vidhäftningsprovning har utförts på isoleringen.

- Temperaturer har uppmätts på isoleringens ovan- resp under-

sida, i samband med utläggning av skyddslager eller skydds-

bindlager.

- Provplåtar (med isolering och beläggningslager) har tagits

upp för laboratorieprovning, varvid isoleringsmattan under-

sökts och beläggningslagret analyserats m a p hålrums- och

bindemedelshalt.

- Prov på svetsbitumen, isoleringsmatta och primer har tagits

ut för analys på laboratoriet.
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2. FÖRFARANDE I FÃLT

2.1 Provplåtarl isolering,skyddslager och temperaturmätning

 

Aluminiumplåtar (500 mm x 400 mm x 4 mm) skruvades fast i den

primerbehandlade (Isoglasyr l) betongfarbanan. Plåtarna var på

en sida förbehandlade med epoxilim.och sand (0-1 mm) för att få

en betongliknande ovanyta, samt primerbehandlade (BL 20 RK).

(Foto 1).

Totalt utplacerades sex provplåtar, varav fyra på körfält 1 och

två på körfält 2.

Plåtarna (liksom övriga delen av betongfarbanan) isolerades

sedan med aktuell isoleringsmatta. (Foto 2). Längs provplåt-

arnas ytterkanter genomskars mattan. Temperaturavkännare in-

stallerades vid vissa provplåtar, för registrering av tempera-

turer på isoleringens ovan- resp undersida i samband med ut-

läggningen av skyddslagret (körfält 1) och skydds-bindlagret

(körfält 2).

Vid beläggningsarbetet användes asfaltläggare och statisk slät-

vält (cirka 7 ton, beteckning DV6).(Foto 3).

Körfält 1 (riktning söder)

Övervägande delen av farbanan isolerades med produkten Force

Pont 5000 S. Force Pont 5000 lades ut i några få våder.

(Foto 4).

Skyddslagret (35 MAB 4T) lades ut i tre omgångar på det iso-

lerade körfältet.
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Över provplåtarna "M" (M11 och M12, isolerade med Force Pont

5000 S respektive Force Pont 5000) utfördes uteslutande "raka"

överfarter. På respektive plåt utfördes totalt åtta vältöver-

farter inom 15 minuter.

Över provplåtarna"V" (V11 och V12, isolerade som M11 respektive

M12) utfördes "raka" överfarter samt överfarter "med vändning".

(Med vändning avses här en normal ändring av vältens färdrikt-

ning, nödvändig för vältningsarbetet.) På respektive V-plåt

utfördes totalt tre vändningar och sex raka överfarter inom 15

minuter (med start någon minut efter asfaltmassan lagts ut på

respektive plåt).

Temperaturen på asfaltmassan, uppmätt i läggaren vid två olika

tillfällen, var 160 respektive 163°C. Temperaturen i den på

isoleringen nyss utlagda massan varierade mellan 108 och 120°C.

Registrerad temperatur på isoleringens ovansida var somhögst

106°C, cirka 2 minuter efter asfaltmassan lagts ut. Registrerad

temperatur på isoleringens undersida översteg ej 55°C. (Figur 1).

Körfält 2(riktning norr)

Hela farbanan isolerades med Force Pont 5000 S.

Kombinerat skydds- och bindlager (80 HAB 12T) lades ut i tre

omgångar på det isolerade körfältet.

Över provplåt "M" (M21) utfördes totalt fyra raka överfarter,

inom 5-20 minuter efter massan lagts ut. Efter ytterligare cirka

1 timme utfördes "kallvältning" (två raka överfarter).
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Över plåt "V" (V21) utfördes totaltfyra överfarter, varav två i

raka och två med vändning. Vältningsarbetet startade i direkt

anslutning till utläggningen och var avslutat inom totalt 20

minuter. Efter ytterligare cirka 1 timme utfördes "kallvältning"

(två raka överfarter).

Temperaturen på asfaltmassan, uppmätt i läggaren vid ett flertal

olika tillfällen, varierade mellan 150 och 166°C. Temperaturen på

nyss utlagd massa var cirka 125°C.

Registrerad temperatur på isoleringens ovansida var som högst

124°C, cirka 5 minuter efter asfaltmassan lagts ut. Registrerad

temperatur på isoleringens undersida översteg ej 65°C. (Figur 2).
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Figur 1. Körfâlt 1. Registrerad temperatur på isoleringens ovansida
i samband med utläggningen av asfaltmassa, 35 MmB 4T (två
temperaturavkännare).
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Körfâlt 2. Registrerad temperatur på isoleringens ovansida i
samband med utläggningen av asfaltmassa, 80 HAB 12T (två
temperaturavkännare).
(Skillnaden i registrerad temperatur mellan de båda
termistorerna torde bero på att stenmaterial i massan legat
an mot den termistor där högst temperatur registrerats.)
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2.2 Vidhäftningsprovning

 

Vidhäftningen mellan isoleringsmatta och underlag mättes med

hjälp av speciell dragprovningsutrustning (figur 3). Resultaten

redovisas i bilaga 2.

Uppmätta varden varierar för Force Pont 5000 S och Force Pont

5000 mellan 1.3 och 1.6 N/mm2 resp 1.2 och 1.8 N/mmz.

Betongytans temperatur registrerades i samband med provningen

och befanns ligga mellan 10 och 12°C.

 
Figur 3. Utrustning för vidhäftningsprovning i fält (tillverkad vid

Institutionen för Byggnadsstatik, KTH).
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3 LABORATORIEUNDERSÖKNING

Efter avslutad vältning av skyddslager (35 MAB 4T) och skydds-

bindlager (80 HAB 12T) på körfält 1 resp körfält 2, utfördes

sågning kring provplåtarna. Plåtarna avlägsnades sedan till-

sammans med isolering och asfaltbetong, för fortsatt under-

sökning på laboratoriet. Dessutom.togs prov ut på svetsbitumen,

isoleringsmatta och primer under isoleringsarbetets gång.

3.1 Skyddslager och skydds-bindlager

 

Bestämning av hålrums- och bindemedelshalt har utförts. Resul-

taten framgår av tabellerna 1-2.

Hålrumshalten för skyddslagret (35 MAB 4T, körfält l) kunde

inte bestämmas på tillfredställande sätt, p g a lagrets ringa

tjocklek. Erhållna resultat för plåtarna "V" varierar mellan 15

och 22 volym-%.

Hålrumshalten för skydds-bindlagret (80 HAB 12T, körfält 2)

varierar mellan 5,6 och 7,5 volym-%.

3.2 Isoleringsmattans tillstånd

Vid bedömning på laboratoriet kunde konstateras att vidhäft-

ningen mellan isoleringsmatta och skyddslager (35 MAB 4T) resp

skydds-bindlager (80 HAB 12T) i båda fallen var tillfredsstäl-

lande. (Vidhäftningsprovning med hjälp av utrustning enligt

figur 3 har dock ej utförts.)
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Vid visuell bedömning av isoleringsmattan på provplåtarna

kunde konstateras att mattan på samtliga plåtar var intakt.

Efter extraktion av isoleringsmatta (cirka 300 mm x 150 mm,

från varje plåt) undersöktes stommen. Även stommen (pölyester-

filt, 250 g/m?) befanns vid visuell bedömning vara intakt. Inga

hål, märken eller veck hade således uppstått i samband med

utläggning och vältning av asfaltmassan.
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Tabell 1. Undersökning av skyddslagret, 35 MAB 4T (körfält l)

Provets märkning Prov- Skrymr Kompakt- Hålrums- Binde- Anmärkning
vikt densitet densitet medels- Isolering

plåt prov nr * halt****
g glam? glam? vikt-%

"M" 1 116.2 2.020 .444 7.2 Force Pont
5000 S

"V" 1 239.6 2.068 2.434
2 220.7 2.053 2.433
3 212.1 1.969 2.432

"V" 1 160.1 1°97O 2.447 7.2 Force Pont
2 179.0 1.894 2.441 5000

 

Tabell 2. Undersökning av skydds-bindlagret, 80 HAB 12T (körfält 2)

 

 

 

Provets märkning Prov- Skrymr Kompakt- Hålrums- Binde- Anmärkning
vikt densitet densitet medels- Isolering

plåt prov nr * halt****
g glam? glam? vikt-%

"M" 1 673.5 2.278 2.434 6.4
2 637.2 2.270 2.438 6 9 6.7
3 599.8 2.262 2.439 7 3 Force Pont

5000 S
"V" 1 515.1 2.295 2.430 5 6

2 528.9 2.284 2.428 5 9 6.5
3 511.0 2.245 2.427 7.5

* Enligt metod MBB-ll (paraffin)
** Enligt metod MBB-12 (lösningsmedel)
*7k*

****

Enligt metod MBB-13
Enligt metod MBB-4
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3.3

10

Svetsbitumen

 

Mjukpunktsbestämning har utförts på svetsbitumen som tagits

från "svetsvåg" under pågående isoleringsarbete på bron. Er-

hållna resultat redovisas i tabell 3 och jämförs med resultat

från andra på bron uttagna prov (prov från icke svetsad matta

samt från isoleringsmatta på provplåtarna "M" och "V").

För de aktuella Force Pont-mattorna (Force Pont 5000 S och

Force Pont 5000) kan generellt konstateras att svetsbitumens

mjukpunkt sjunkit med mindre än 10°C, i samband med svetsnings-

förfarandet på bron. (Mjukpunktsresultat för färdigsvetsad

matta, 129-134°C resp 128-134°C, jämfört med mjukpunktsresultat

för icke svetsad matta, 134°C resp 137°C.)

För prov som tagits ut direkt i svetsvågen under pågående app-

liceringsarbete har som regel ytterligare lägre mjukpunktsres-

ultat erhållits; 124-135°C för Force Pont 5000 S och 104-126°C

för Force Pont 5000. Mjukpunktssänkningen indikerar att poly-

merbitumen förändrats. Anledningen torde vara att svetsvågens

"front" utsätts för störst värmepåverkan från svetslågorna,

varvid SBS-polymeren här helt eller delvis bryts ner. (Kraftig

överhettning kan få till följd att isoleringens ursprungliga

funktionsegenskaper försämras.)

Provbitar som tagits ut från rullar i den aktuella sändningen

till bron har åldrats (värmelagrats) på laboratoriet. Efter 6

månaders värmelagring vid 70°C (fritt hängande i ventilerat

vänmeskåp) kan konstateras att svetsbitumens mjukpunkt sjunkit

med cirka 15-20°C.

VTI Notat V 124



11

  

 

Tabell 3. Mjukpunktsbestämningar på svetsbitumen från Force
Pont 5000 S och Force Pont 5000, Stallarholmen.

Prov Mjukpunkt, KâR (°C) Anmärkning
Force Pont 5000 S Force Pont 5000 Körfält

Prov från svetsvåg*
längs en rulle
- i början 128 (131 126) 104 (104 105) 1
m i mitten 124 (124 - ) 123 (123 - ) 1
- i slutet 135 (135 135) 126 (123 128) 1

Prov från svetsad*
matta från
- bron 134 (134 134) 134 (133 134) 1

133 (132 134) 2

- provplåt "M" 134 (133 136) 129 (130 128) 1
133 (132 131) 2

- provplåt "V" 129 (128 130) 128 (127 130) 1
133 (135 131) 2

Prov från icke svetsad
matta

- före värmelagring 134 (134 134) 137 (139 135)

- efter värmelagring
på lab (6 mån, 70°C) 119 (119 119) 118 (118 118)

Prov från tidigare
lab sändn (aug -88) 126 (126 127

125)

* Provet har upphettats både i samband med svetsning 992 vid
provberedning.
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Bilaga 1

Några anteckningar under pågående arbete på bro D14 vid Stallarholmen

 

   

Datum. Tidr Luft- Yt- Övriga våder- Anmärkning
punkt temp temp förhållanden

°C °C

891026 08.30 12 Molnigt

10.30 11 Vidhäftningsprovning

12.30 12 Vidhäftningsprovning

13.30 Provplåtar isoleras

15.45 Provplåtar isoleras

891027 07.00- 5 5 Molnigt Skyddslager (35 MAB 4T),
07.45 omgång 1-3 lägges

891116 08.05 -1 -2 Klart Skydds-bindlager

08.20

09.40

(80 HAB 12T) börjar
läggas ut

Provplåtarna beläggs

"Kallvältning"
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Bilaga 2

'Vidhåftningsprovning på isoleringsmattorna Force Pont 5000 S och
Force Pont 5000 på bro D14 vid Stallarholmen 1989-10

 

Isolerings- Grupp Prov Yt- Dragkraft* Anmärkning

  

matta nr temp vid brott
°C N/mm?

Froce Pont A 1 11 1.6 Delvis brott isol./underlag,
5000 S brott i betongen

2 11 1.4 Fullt brott isol./underlag
3 11 1.8 Delvis brott isol./underlag,

limbrott

B 1 10 1.3 Fullt brott isol./underlag
2 10 1.4 Fullt brott isol./underlag
3 10 1.4 Fullt brott isol./underlag

C 1 12 1.6 Fullt brott isol./underlag
2 12 1.4 Delvis brott isol./underlag

Force Pont D 1 11 (0.5) Fullt brott isol./underlag,
5000 mycket ojämn betongyta

2 11 1.2 Fullt brott isol./underlag
3 11 1.5 Delvis brott isol./underlag,

brott i betongen

E 1 10 1.3 Fullt brott isol./underlag
2 10 1.8 Fullt brott isol./underlag
3 10 1.8 Fullt brott isol./underlag

* Dragkraftsökning: Ca 200 N/s (manuell pump).
Provytans diameter: 5 cm
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Bilaga 3 (2) 
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ull
Aktuell Vält 

Körfält l. Betongfarbanan isolerad med Force Pont 5000 SFoto 4.

(Stålstämplar utplacerade(morkare).och Force Pont 5000

dhaftningsprov.)Ör Vlf
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