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1. ORIENTERING

Under en vecka i maj månad 1990 besökte jag tillsammans med

Pereric Westergren (VV) ett antal tillverkare, institutioner och

laboratorier i Europa, inom ämnesområdet "bituminösa isolerings-

system".

De platser och personer vi besökt är:

BDA.(Buro Dakadvies), Gorinchem, Nederländerna

N. Hendriks, R. Woonink m.fl.

Derbit-Belgium, Perwez, Belgien

P. Cogneau, F. Blake, De Bergeyck m.fl.

Gerland.Etanchéité, Courchelettes, Frankrike

P. Fleischmann, H. Asquin

SMAC/CIB (Société anonyme des Mines de Bitume et d'Asphalte du

Centre/Composants Industrialisés du Bâtiment), Paris, Frankrike

G. Maillard m.fl.

LCPC (Laboratoire Central des Ponts et Chaussées), Paris,

Frankrike

C. Such, M. Druon

STUAG (Schweizerische Strassenbau-und Tiefbau-Unternehmung AG),

Bern, Schweiz

J. Junker, A. Bernhard

Diskussionerna rörde främst broisoleringssystem samt arbete inom

CEN TC 116 "Bitumen Sheeting". (Inom CEN TC 116 arbetar fyra

arbetsgrupper, WG 1-4 med "Mechanical properties", "Thermal pro-

perties", "Durability" respektive "Coding system and labell-

ing" .
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2. BDA

Vi besökte här konsultföretaget BDA-keur B.Vo, ett s k In_

spection and Certification Institute som ingår i BDAwgruppen.

Institutet är ett av Dutch Certification Council Foundation er-

känt provningsinstitut. Vid BDA-keur utverkas certifikat för

t ex bituminösa- och syntetiska takmaterial och takisolerings-

mattoro (Betongbroar isoleras ej i Nederländerna.)

Man utvecklar, tillverkar och säljer även specielllaboratorie-

utrustning som:

-BDA Ponding Tester (åldringstest)

-BDA Fatigue Tester

-BDA Bending Tester

-BDA Brushing Tester

-BDA Shrinkage Tester

-BDA Thermoshock Tester

-BDA Joint Tester

Mest intressant för vår del var här BDA Bending Tester.

(Figur 1)

2.1 BDA Bending Tester

 

Utrustningen används för bestämning av bitumenmattors lågtemp-

eraturflexibilitet. Vid provning böjs ett prov med jämn hastig-

het runt en dorn varefter provbiten undersöks visuellt m a p

eventuella sprickor och brott. Fem provbitar kan böjas samtidigt

i utrustningen. (På VTI utförs idag denna typ av provning manu-

ellt.)

BDA Bending Tester har utvecklats i överensstämmelse med aktu-

ellt CEN-metodförslag.
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(Nico Hendriks som driver BDA, är teknisk sekreterare i "The

National Normalization Committee on Bitumen Sheeting" och aktiv

deltagare i det sameuropeiska standardiseringsarbetet CEN, där

han bl.a. ingår i TC 116 och TC 116 WG 2 "Durability".) BDA

Bending Tester är i sin nuvarande utformning en integrerad ver-

sion, dvs utrustning och cryostat är "ett". Priset är cirka

70.000:- resp. 90.000:-, beroende på om böjhastigheten är fixe-

rad eller variabel. Utrustningen har sålts till flera europeiska

länder, t ex Belgien och Tyskland.

Bland annan vid BDA tillgänglig utrustning kan nämnas GPC (Gel

Permeation Chromatography) och fluorescensmikroskop.
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Figur 1. BDA Bending Tester.
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2.2 CEN TC 116

 

Vid samtal med Nico Hendriks framkom att han var mycket nöjd med

de resolutioner som antagits vid senaste mötet för CEN TC 116 i

Barcelona 3-4 maj 1990, angående t ex:

Arbetsgruppernas (WGl-WG4) fortsatta arbete

- "Established products" (produkter som uppfyller gällande

nationella standarder eller som bevisligen fungerat väl

under mer än sex år)

- "Declaired value" (istället för klassificering av aktue-

lla produkter)

- Koppling till TC 189 (geomembranes and geomembranerela-

ted products), TC 117 (thermoplastic and rubbery materi-

als) samt UEAtc

- Bildandet av en ny arbetsgrupp WG 5, med bland annat

koordinerande funktion

Angående "specialfallet broisolering" (med funktionsrelaterad

provning) menade Nico Hendriks att detta idag inte är en aktuell

uppgift för TC 116 men fullt tänkbart inför framtida CEN-arbete,

inom t ex en ny arbetsgrupp.

3. DERBIT - BELGIUM

Vid Derbit tillverkas produkten Derbigum, en APP-modifierad bi-

tumenmatta (mest använd för takisoleringsändamål). Man tillver-

kar mer än 10 miljoner m?iDerbigum per år, varav 2 miljoner till

Skadinavien. På broar och parkeringsdäck i Belgien lägges årlig-

en cirka 200 000 m2.
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Vi hade här stämt möte med i första hand Patric Cogneau som in-

formerade oss om produktval, tillverkningsprocess, produktkon-

troll mm. Vi blev sedan förevisade Derbits två produktionsan-

läggningar samt det välutrustade laboratoriet.

3.1 Produktinformation

3.1.1 Allmänt.om.APP-bitumen

I huvudsak två typer av polymermodifierad bitumen används vid

tillverkning av prefabricerade isoleringsmattor för tak, broar

och parkeringsdäck:

-SBS-bitumen (modifiering med termoplastisk SBS-elasto-

mer)

-APP-bitumen (modifiering med amorf plastisk APP poly-

olefin)

APP står för gtaktiskt Eolygropen, en amorf icke-kristallin form

av polypropen. APP erhålls som biprodukt vid polypropenpolymer-

isation, dvs vid framställning av IPP (isotaktiskt Eolygropen),

som har en kristallin form. (Figur 2)

APP är en plastisk produkt. Vid tillverkning av APP-bitumen

blandas vanligtvis ca 30% APP in (20-30% krävs för att ett kon-

tinuerligt nätverk ska bildas).
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APP-tillsatsen kan bestå av APP-homopolymer, APP-copolymer och

IPP, i varierande mängdero APP-produkterna blandas antingen i

samband med tillverkningen eller föreligger som färdigblandad sk

AFP-cocktail på marknaden (2).
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Figur 2. Polypropen och APP-bitumenstruktur (3)
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3.1.2 Derbigum

Patric Cogneau informerade oss om följande:

- De AFP-produkter man använder vid Derbit är alla bipro-

dukter från IPP-tillverkning. Vid IPP-tillverkning er-

hålles normalt 95% IPP och 5% APP. Andelen APP minskar

emellertid i takt med att IPP-framställningen förbätt-

ras. Tillgången på APP blir således allt mindre i fram-

tiden vilket oroade Cogneau. Speciell AFP-tillverkning

är ett alltför dyrt alternativ, menade han.

Det finns omkring 100 olika IPP-typer och därmed lika

många typer av APP. Derbit har flera AFP-leverantörer

(från t ex Japan, Nordamerika, Nederländerna, Storbritt-

anien, Polen och Belgien). Cogneau uppskattade antalet

IPP-tillverkare i världen till cirka 130 (varje till-

verkare har 3-4 olika typer). Totalt produceras som bi-

produkt cirka 250 000 ton APP per år, med användning-

sområden inom bitumenmodifiering eller som s k "hot melt

products". Vid Derbit används idag cirka 13-14 000 ton

APP per år.

- Den APP-bitumen som produceras vid Derbit innehåller

cirka 30% APP.APP-tillsatsen är i sig en blandning av

fem olika AFP-produkter, varav 2-3 är copolymerer och

resten homopolymerer. (Copolymerer är som regel mer töj-

bara än homopolymerer.) Som "förorening" i APP-tillsats-

en ingår cirka 1% IPP. AFP-cocktail används ej vid Der-

bit.

- Bitumen kommer från Nynäs, Esso eller Fina. Derbit och

Nynäs har under senare år tillsammans utvecklat en bitu-

men som är speciellt anpassad för modifiering med APP.
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Vid Derbit används årligen cirka 27-28 000 ton bitumeno

Cirka 200 recept har utarbetats vid Derbit, för produkt-

en Derbigum. Val av recept beror på tillgängliga APP-

produkter. Receptet justeras dessutom med hänsyn till

aktuell bitumeno Samtliga recept ger enligt Cogneau en

och samma slutprodukt(Derbigum) med alltid samma egen-

skaper. Denna "balansgång" när det gäller ingående pro-

dukter och val av recept kräver dock ytterst noggrann

kontroll av bitumen och AFP-produkter, liksom av färdig

slutprodukt.

Omfattande förprovning och produktionskontroll utförs vid Derbit

på såväl APP som bitumen.

APP-produkten kontrolleras m.a.p. parametrar som:

- Halt homopolymer och copolymer. Sk isotakticitet bestäms

härvid med hjälp av IR. En copolymer är mindre isota-

ktisk än en homopolymer.

- 'Viskositet

- Lågtemperaturflexibilitet. Böjtest utförs på 4 mm tjocka

provbitar. En copolymer är mer flexibel vid låga temp-

eraturer än en homopolymer (<-35°C resp -15°C).

- Duktilitet (mått på plasticitet)

- Penetration (enl. ASTM, vid 25°C och 60°C)

- Mjukpunkt (enl ASTM, KoR). För en homopolymer ligger

mjukpunkten på 135 till 155°C medan en copolymers mjuk-

punkt kan variera mellan 110 och 160°C.

- Kristallinitet (DSC) Bestäms i cal/gram vid temperatur-

ökningen 10°C/min. APP med "hög kristallinitet" har säm-

re affinitet till bitumen.
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Om registrerad hög kristallinitet kan hänföras till in-

gående IPP-andel, anses detta emellertid ej påverka aff-

initeten till bitumen.

- Halt lösningsmedel. Variationer från l-30% förekommer.

All APP klassificeras utifrån ovan nämnda provningar och får

"sin plats" i något eller några av Derbits recept. Från varje

"truck" (600-700 per år) tas sedan tre prov ut för produktkon-

troll och undersöks m a p viskositet, kristallinitet och iso-

takticitet.

Bitumen kontrollerades tidigare endast med avseende på paramet-

rar som mjukpunkt och penetration. Idag utförs långt mer nog-

grann kontroll med hjälp av utrustning som IR, GPC och Iatro-

scan.

3.2 Produktion och laboratorium.

 

Vid rundvandringen i produktionsanläggningarna fick vi som svar

på våra frågor, bl a följande information:

- Derbigum tillverkas alltid med "kombinerad stomme", upp-

byggd av en glasfiberstomme och en polyesterstomme. Det-

ta sker ej av produktionstekniska skäl utan är enligt

tillverkaren den bästa lösningen med hänsyn till den

termiska påverkan produkten (speciellt takisolering)

utsätts för under sin livstid (stora och snabba tempera-

turväxlingar). Glasfiberstommen impregneras först, samm-

anpressas sedan med polyesterstommen, varefter den

"kombinerade" stommen åter impregneras och slutligen

förses med APP-bitumenskikt till full tjocklek. Längs

polyesterstommens ytterkanter finns invävda glasfiber-

trådar för att ytterligare förbättra slutproduktens sta-

bilitet. Samma APP-bitumenblandning används genomgående

i hela tillverkningsprocessen.
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- För blandning av bitumen och APP finns blandare med 4

eller 8 tons kapacitet. Blandningstemperaturen är nor-

malt 180-190°C, blandningshastigheten 250 varv per minut

och blandningstiden cirka 2,5 timmar.

Vanligtvis lagras färdigblandad AFP-bitumen ej (mindre

än 1 timme) innan den förs vidare ut i "produktions-

linjen". Cogneau menade emellertid att man vid behov

mycket väl kan lagra den färdiga APP-bitumenblandningen

vid 170°C i 2-3 dagar utan risk för att produkten härmed

försämras.

- Färdigblandad APwaitumen tillsätts cirka 10% kalkstensw

filler före "produktionslinjen".

Vid produkttillverkningen är APP-bitumens temperatur

180-190°C. Derbigum tillverkas med en hastighet av 1 200

m per timme. Produkten kyls med hjälp av vattenbegjut-

ningo Mattans ovansida förses med fuktad talk och under_

sidan med något grövre torr talk. (Även plastförsedd

undersida kan erhållas.)

Att små "kratrar" mer eller mindre frekvent uppstår på

Debigummattans undersida, beror på att innesluten luft i

stommen frigörs under inverkan av det varma bitumenet,

förklarade Cogneau.

Upplag av olika APP-produkter kunde beskådas under vår rundvand-

ring. Form och utseende varierade. (Figurerna 3-4)

På laboratoriet fanns tidigare nämnd utrustningför provning av

APP, bitumen och färdigblandad APP-bitumen.
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Cogneau påpekade bl a betydelsen av att ha en referensbitumen

vid Iatroscan-undersökning av bitumen. Han poängterade vidare

det faktum att en bitumen som väl lämpar sig för SBS-modi-

fiering, ofta inte alls passar för APP-bitumenframställning.

Bitumens metall-innehåll anses ha stor betydelse.

3.3 Diskussion

 

Diskussioner fördes kring t ex Derbigums egenskaper. Francis

Blake (General Manager) var av meningen att Derbigum är den

tveklöst bästa produkten för tak, parkeringsdäck och broar.

Derbigum säljs och fungerar lika bra i Spanien som i Skandinavi-

en, trots olika klimatförhållanden, menade han. Blake berättade

att man för laboratorieprovning tagit ut prov från tjugo år

gamla_"perfekt" fungerande Derbigumisolerade takobjekt, och

funnit att mattans lågtemperaturflexibilitet på tjugo år

försämrats från -10 till +35°C. Detta, menade emellertid Blake,

är bevis för att Derbigum, oberoende av dess åldringsegenskaper,

"håller tätt"(!?) Vi var något förvånade över Blakes resonemang.

Är stommen i isoleringsmattan fullständigt genomimpregnerad?

Detta konstateras enklast om prov först vattenlagras (40°C) och

därefter utsätts för värmepåverkan (110°C), menade Blake. Om

blåsor i det senare fallet uppstår är impregneringen ofullständ-

ig, konstaterade Blake vidare.

Specifikationer och krav för primer, i samband med broiso-

leringsarbete, saknas i Belgien idag. Detsamma gäller för be-

tongfarbanans utseende (och rengöring). Enligt svenska speci-

fikationer och krav (Bronorm -88) ställs emellertid funktions-

krav på isoleringen, som t ex vidhäftningsförmåga, skjuvhålls-

fasthet och spricköverbryggande förmåga, varvid hela systemet

(betong, primer, isolering och skyddslager) provas.
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Primern kan då få avgörande betydelse. Cogneau menade att detta

förhållande föranlett honcm att försöka utveckla en för

Derbigum, under nordliga klimatförhållanden, speciellt lämplig

primero

 

Fi r 3. APP-produkternas utseende varierar
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   Figgr 4. APP-produkternas utseende varierar.
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4 . GERLAND ETANCHEITE

Vid Gerland Etanchéité tillverkas bl a SBS-modifierade bitumen-

mattor. De mest kända produkterna från Gerland är Hyrene, Force,

Teraflor och Paxalpha. (Force Pont 5000 S finns med i Svensk

Bronorm -88, del 8. Förteckning, bland godtagna produkter för

isolering av betongbroar i Sverige. Force Pont säljs i Sverige

via Skandinaviska IFAB Isolering AB, Göteborg.)

Vid Gerlands produktionsanläggning i Courchelettes arbetar cirka

70 personer, i tillverkningen och på laboratorier. (Totalt ca

130, med kontor bl a i Paris) Gerland går nu samman med Bouygues

och CIB under namnet Axter (från'l juni-90).

Vi hade här stämt möte med Hubert Asquin (ansvarig för forskning

och utveckling vid Gerland) och Peter Fleischmann (ansvarig för

försäljning utomlands).

 
Figur 5. En av "produktionslinjerna" vid Gerland.
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4.1 Produktion och laboratorium.

Vid Gerland finns två produktionsanläggningar, 50 respektive 15

år gamla. Vid anläggningen av senare datum tillverkas 4-5 mm

tjocka produkter, som tex. Force Pont 5000 S.

Bitumen kommer i huvudsak från Shell, men också från BP eller

Esso. Gerlands största SBS-leverantör sedan två år ärEnichem.

Andra möjliga SBS-leverantörer är Shell och Fina.

Bitumen lagras i stora tankar vid 160°C, och upphettas inför

blandningsprocessen till 180°C. Då SBS tillsätts (manuellt och

utan föruppvärmning) sjunker bitumenblandningens temperatur in-

ledningsvis till 150°C. Bitumen och SBS blandas i blandninge-

processen under 45 minuter, varefter filler tillsätts (från en 7

tons behållare). Fillret (kalkstensfiller) är dåföruppvärmt

till 60°C. SBS-bitumen och filler blandas under ytterligare 30

minuter så att en för produktionslinjen färdig SBS-bitumen-

produkt slutligen erhålles. Satser om 21 ton kan blandas. I

produktionslinjen är SBS-bitumenblandningens temperatur 180°C.

APP-bitumenprodukter tillverkas inte längre vid Gerland. Stora

problem med APP-kvalitén är enligt Fleischmann anledningen till

att produktionen för två år sedan upphörde.

4.1.1. 'Produktionslinje 2"

Vid denna "linje" tillverkas tunnamattor (2-3 mm) av oxiderad -

eller SBS-modifierad bitumen. Produkten förimpregneras ej.

Vid vårt besök tillverkades här en mycket tunn produkt benämnd

Techto. Produkten är uppbyggd av oxiderad bitumen (40/50) på

stomme av glasfiberväv (lOOg/mz).

VTI Notat V 122



16

För att erhålla önskad ringa tjocklek på produkten, är tillverk-

ningshastigheten hög (93m/min) liksom bitumens arbetstemperatur

(230°C).

Vi kunde vid rundvandringen bl.a. konstatera att färdig produkt

kyls över vattenfyllda cylindrar. Varje mattrulle viktkontrol-

leras. Visuell kontroll utförs i anslutning till produktionen

för att eventuellt upptäcka "felaktigheter" som t ex fuktig

stomme m m. Löpande noteringar angående produkt och maskineri

(inställningar) görs.

Vid emballering byts emballagets färg (plast) var tredje månad.

Risken för att material blir stående alltför länge i lager min-

skar härmed, menar man.

4.1.2. Produktionslinje 3"

Produktionslinjen är uppbyggd i tre etager. Impregnering samt

applicering av bitumen på mattans undersida (svetsbitumen) sker

i etage l, ovansidans bitumenskikt appliceras i etage 2 och kyla

ningsmomentet ligger i produktionslinjens översta etage. (Figur

5)

Kylning av produkten sker över vattenbegjuten linneduk, en 10-

meters duk och en 20-meters duk. Den senare duken går med något

lägre hastighet, varför mattprodukten relaxeras i övergången

mellan dukar. Slutproduktens goda formstabilitet säkerställs

härmed, menar man vid Gerland. Denna tekniska "finess" install-

erades vid produktionslinjen för cirka två år sedan.

Vid tillverkning av produkter med granulat - eller metallfolie-

försedd ovansida, får produkten passera över en gasoluppvärmd

svetsramp, i anslutning till att granulater eller folie appli-

ceras .
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4.1.3 Produktkontroll

Gerland är, enligt egen uppgift, den enda franska tillverkaren

av bitumenmattor som har ett kvalitetssäkringsprogram med fran-

ska Veritas. Kvalitetssäkringen innebär bl a besök från Veritas

med provtagning, tio gånger per år.

Följande parametrar undersöks då vid Veritas (och provas även

rutinmässigt vid Gerlands laboratorium):

-mjukpunkt

-flexibilitet

-draghållfasthet och brottöjning

-rivhållfasthet

-perforationsbeständighet (statisk och dynamisk)

-dimensionstabilitet

"Kontrollanten" från Veritas kommer oanmäld. Gerlands produkter

märks med "veritas".

Den Force Pont-produktion som går till svenska marknaden, kommer

enligt förslag att för varje produktionsomgång internt provas m

a p följande parametrar:

-mjukpunkt

-tjocklek

-flexibilitet

-rullarnas längd

-vikt per ytenhet

Protokoll över erhållna resultat medföljer sedan varje Force

Pont-sändning. (Bilaga 1)

Bitumen kontrolleras rutinmässigt endast m a p mjukpunkt och

penetration.
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På laboratoriet finns konventionell utrustning för rutinmässig

bestämning av mjukpunkt (KoR), penetration, viskositet, ingående

komponenter (extraktion) mm., liksom dragprov - och böjtestut-

rustningo Böjprovet utförs i luft, utan möjlighet att under böj-

ningens gång betrakta aktuell provyta (figur 6). För bestämning

av perforationsbeständighet används statisk och dynamisk utrust-

ning (figur 7).

För kvalitetsuppföljning och forskningsändamål finns apparatur

som Iatroscan och GPC. Iatroscan används för viss kvalitetsupp-

följning av bitumen.

GPC används för studier av SBS-bitumens åldringsegenskaper, var"

vid ändringar i molekylviktsfördelning studeras. Vid åldring

bryts polymeren ner, vilket kan avläsas i de olika "GPC-pikar-

nas" storleksförändring. Den area som representerar SBS-blocken

minskar då medan motsvarande area för SB och 8 ökar. Asfalten-

halten ökar och andelen maltener minskar. (Figur 8)

Följande aktuella exempel vid Gerland kan nämnas i detta samman=

hang:

En produktionsomgång upvisade vid provning sämre låg-

temperaturegenskaper (böjtest) än förväntat. Möjliga

förklaringar ansågs vara:

- polymeren har "förstörts" under blandningsprocessen

- polymerens kvalitet är ej den förväntade

Vid jämförande GPC-analyser kunde konstateras att SBS-

arean var lägre för den avvikande produkten men att sam-

tidigt polymerens molekylvikt (Mw) och fördelning

(MW/Mn) ej avvek.
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Detta menade Asquin, tyder på att leverantörens SBS-kvalitet

varit ojämn. (Om polymeren förstörts under tillverknings-

processen torde detta förutom ovan nämnda minskning m a p SBS-

andel, också resulterat i minskad molekylvikt.

 

  

M
M M
i
c
k
i

w'
h:

I .l

å'

§
i
g

?
:ii

i

'S

i
k
:4

g

2

;i

i
i
i,
ä

 

 

  

  
Figur 6. Böjtestutrustning vid Gerland
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 Figur 7. Statisk-respektive dynamisk utrustning för bestämning

av perforationsbeständighet, vid Gerland.
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5. SMAC

Vid besöket på SMAC's gjutasfaltverk ledsagades vi av George

Maillard som visade oss runt, kring tillverkningsanläggning och

på laboratoriet°

5.1 Produktion

 

Vid SMAC's gjutasfaltverk tillverkas 200-300 ton gjutasfalt per

dag (cirka 100 000 ton per år). Här finns tio blandare a 12 tona

Flera olika typer av mastix produceras:

-mastix bestående av bitumen och filler

-mastix bestående av bitumen filler och sand

-fransk mastix

S k fransk mastix innehåller totalt 18-20% bindemedel men ingen

"extra" sand. En del av bindemedlet tillförs som fransk naturasw

falt, en produkt som bryts i södra Frankrike (200 m under mark-

nivå) och innehåller cirka 8% ren bitumen. (Figur 9). Ett recept

på franskmastix kan lyda;

-87% naturasfalt

13% bitumen (30/40)
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Figur 9. Upplag av fransk naturasfalt vid SMAC.

I tillverkningsprocessen uppvärms gjutasfalten antingen via

"direkt" gasoluppvärmning eller via oljemantlad uppvärmning av

blandaren.

För att få gjutasfaltprodukten tixotrop kan 0,2 -O,4% polypropen

(PP) tillsättas.

Angående gjutasfaltens åldringsegenskaper, i samband med till-

verknings - och lagringsprocessen, menade Maillard att produkten

mycket väl kan lagras vid 220 - 230°C under längre tid i en full

kokare, utan risk för nämnvärd förändring. Inga mer omfattande

åldringsstudier hade dock utförts vid SMAC.
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5.2 Laboratorium

 

På laboratoriet produktkontrolleras gjutasfalten m a p stämp-

elvärde. Cirka 50 gjutasfaltprov undersöks per dag.

Enligt franskt provningsförfarande bestäms stämpelvärde för be-

läggningsgjutasfalt (max stenstorlek 10mm) respektive isoler-

ingsgjutasfalt (mastix) enligt följande:

 

Isoleringsgjutasfalt

  

 

Testparameter Beläggningsgjutasfalt

(max stenstorlek 10mm) (mastix)

Provplatta (cm3) leleZ 10xle2

Provn.temp. (°C) 40 25

Belastning (kg) 52,5 52,5

(ingen förbelastning)

 

 

Provstämpelns

area (cmz) 5 1

Belastningstid

(min) 30 5

Nedsjunkning Nedsjunkning

registreras från

minut 1-31

registreras från

minut 1-6

Normalvärde 2-8 mm

 

Bitumen kontrolleras m a p penetration och mjukpunkt.

Stämpelbelastningsutrustning tillverkas vid SMAC, också för för-

säljning.
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6. LCPC

LCPC (Laboratoire Central des Ponts et Chausseés) är ett stat-

ligt forskningsinstitut med en del av verksamheten förlagd till

Paris. Vi mötte här Christian Such (chef för Section des Liants

Routiers) och Michel Druon (ingenjör från samma avdelning).

6.1 Isoleringssystem i Frankrike

 

I Frankrike förekommer idag i huvudsak tre typer av fuktisole-

ring för betongbroar:

- Gjutasfaltisolering (asphalte coulé)

- Prefabricerade isoleringsmattor (feuilles préfabri-

queés)

- Konstmassa (resines synthetiques)

6.1.1 Gjutasfaltisolering

När det gäller isolering baserad på gjutasfalt består isoler-

ingssystemet av enprimer (couche d'accrochage) ett gasavled-

ningsskikt (couche d'indépendance), ett asfaltlager (mastic

d'asphalteT och ett andra lager gjutasfalt (asphalte coulé). Det

första asfaltlagret kan vara polymermodifierat. Totalt är iso-

leringslagret minst 30 mm. (Figur 10)
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Som gjutasfaltisoleringssystem räknas också system 33A. Systemet

utgörs av en aluminiumfolieklädd bitumenmatta (oxiderad, icke

polymermodifierad bitumen) som svetsas mot betongytan och täckes

med gjutasfalt (maxo stenstorlek 6-8 mm) till en total tjocklek

av 30 mm. B3A introducerades som isolering för betongbroar för

22 år sedan i Frankrike och ansågs då vara ett bättre (men dyra-

re) alternativ till den gamla isoleringstypen med asfaltstryk-

ning och gjutasfalt. Systemet har utvecklats av Smac Acieroid

och användes ursprungligen utan beläggningslager, för isolering

av terrasser och liknande.

SYSTêMES D' ETANCHEITE
rincipales

combinaisons ( § .2 (i ?3 3.5)
Schéma des deux

ép totcle 30 mm

Cotes en mm
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6.1.2 Prefabricerade bitumenmattor

Isolering med polymermodifierade bitumenmattor har använts i

Frankrike under cirka 11 år och utförs idag till cirka 65%. An-

delen har under senare år ökat kraftigt (1986 lades 35% polymer-

bitumenmattor).

Mattan svetsas mot betongytan som förbehandlats med primer. Iso-

leringen förses därefter med skyddslager av asfaltbetong (6-8

cm) eller med gjutasfaltskikt. Gjutasfaltens temperatur är vid

utläggningen 240-260°C.

Tidigare förekom klistring av polymerbitumenmatta med sk klist-

erbitumen. Erfarenheterna har emellertid varit dåliga varför

utförandet ej används idag.

SYSTEMES D'ETANCHEITE

Schéma des principales combinaisons

  

 

                         

Collage por butume d'apport Collage par bltume de fusmn

g lvl
Mi Mi|

(H ?I !'; (1) .
;ti MM' Protection eventuella par

asphalte gravullonné (1 1

HH!! EMU!! ou gravtllon (2)
(N iMM MHN

?Wåxgüäyfjijgäüa gggp

 

armature

 

\

3335337: *

 

couche d'tmprégnataon

Figur 11. Isoleringssystem med prefabricerad isoleringsmatta.

(5)
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6.1.3 Konstmassa

Konstmassa innefattar här endast epoxy- och polyuretanmaterial.

Dessa material används till cirka 3% i Frankrike idag, men en-

dast i de södra delarna av landet. Isoleringstypen är mycket

väderberoende och kan endast läggas ut (normalt till 2 mm tjockm

lek) då luftfuktigheten är låg och lufttemperaturen ej under-

stiger cirka +8°C. Isoleringsförfarandet är i stort sett olämpm

ligt för svenska förhållanden.

6.2 Provning av polymerbitumenmattor

 

Vid LCPC provas om en produkt är lämplig som isolering på be-

tongbroar. Nya produkter provas m a p sammansättning, karaktäriw

serande provning utförs liksom mekanisk. (Provningsmetoderna

ingår i referenserna 4-6.) Angivna kravär rekommendationer.

Följande provning utförs på polymerbitumenmattor:

o Bestämning av mattans sammansättning (composition de

la feuille). Ingående komponenter (bindemedel, filler,

stomme, granulatero..) bestäms. Bitumen provas m a p

mjukpunkt, penetration och brytpunkt. (6)

- Draghållfasthetsprovning (Essai de traction). Provning

utförs vid 20°C och draghastigheten 100 mm/min före

och efter termisk chock (140°C under 10 minuter) samt

vid -10°C och 10 mm/min, men då endast efter termisk

chock. Dragkraften vid brott ska enligt franska krav

vid 100 mm/min uppgå till minst 100 N/cmo Brottöj-

ningen ska vara minst 30% vid 100 mm/min och minst 20%

vid 10 mm/min. (7)
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- Vättenabsorption (Essai d'absorption d'eau). Prov

Figur 12.

vattenlagras vid20°C och 50°C under en månad och får

(5)då ej absorbera mer än 2,5% vatten.

Vättentrycksprovning (Imperméabilité). En provbit ut-

sättes för ett statiskt vattentryck på 1 bar under 5

dygn, varefter trycket succesivt ökas till 2, 3 och 5

(7)bar under respektive 1 dygn.
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Utrustning för bestämning av förmågan att motstå vatt-

entryck. (7) '

Perforationstest (Essai de perforation). Utförs i

huvudsak enligt Norme NF Q 03.001 (1960). En spetsig

syl trycks igenom mattan med hastigheten 500mm/min.

Provningstemperaturer är 20°C och -lO°C. Penetra-

tionskraften ska vid perforation enligt franska krav

överstiga 80 N. (5)
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-'Vidhäftning (Adhérance) mot betong. Isoleringsmattan

appliceras på en betongplatta. Fyrkantiga stämplar

limmas fast med hjälp av epoxilim. (Att prøvstämpeln

är fyrkantig istället för rund, anses vara en fördel

när mattan före provning genomskäres ner till be-

tongen). Prcvstämpeln dras sedan loss med en hastighet

av 1,65 mm/min till isoleringen släpper från betongeno

Enligt franska krav ska isoleringsmattan klara mer än

0,4 MPa. Provningen utförs endast vid rumstemperatur

och på icke åldrat material. Provning utförs också på

bron. Kravet är här det samma som på laboratoriet.

 

Figur 13. Utrustning för bestämning av vidhäftning mellan betong

och isolering. (7)
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- Spricköverbryggande förmåga (Essai de fissuration).

Isoleringsmattan appliceras på en provplatta bestående

av två tätt sammansatta fiberbetongplattor. Provning

utförs vid -10°C varvid betongsprickan vidgas med en

hastighet av 25 mm/h till 10 mm spricköppning eller

brott. Provning utförs dessutom efter utmattning. I

detta fall får spricköppningen variera mellan 0,5 och

1,5 mm under 200 cykler vid en temperatur av 20°C och

med hastigheten 25 mm/h. Efter avslutad utmattning

provas den spricköverbryggande förmågan enligt ovan.

Isoleringsmattan ska kunna överbrygga en spricka på

minst 2 mm också efter utmattning. (5)

- Kompatibilitet och vidhäftning mot asfaltbetong (Com-

patibilité et adhérence au béton bitumineux). Isole-

ringsmattan appliceras på en betongplatta och belägges

med ett 6 cm tjockt lager av asfaltbetong (max. sten-

storlek 10 mm) vid en utläggningstemperatur av l60°C.

Visuellt bedöms om bindemedel från isoleringsmattan

trängt upp i beläggningslagret. Provplattan sågas

sedan i fyra delar och undersöks med avseende på iso-

leringsmattans hållbarhet (perforering, deforma-

tion...) samt vidhäftning mot betong resp beläggnings-

lager. För visuell undersökning av själva mattan,

delas två av provplattorna efter uppvärmning till

100°C. En provbit extraheras för att bättre kunna be-

döma om stommen punkterats eller förstörts på något

annat sätt. Vid de visuella bedömningarna genomlyses

mattan respektive stommen.

Isoleringen ska förutom ovan nämnda krav inte heller påverkas av

kemikalier som vägsalt, olja mm.
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Utfärdat "certifikat" från LCPC gäller 5 år, berättade Such.

Vart femte år kontrolleras produkten sedan vid viss karaktär-

iserande provning. Om provningsresultaten då ej överensstämmer

med tidigare erhållna värden för produkten, måste ytterligare

(funktionsrelaterad) provning utföras och produkten eventuellt

byta namn.

Inga nya forskningsprojekt med polymerbitumenmattor (eller andra

isoleringsmaterial för betongbroar) hade påbörjats enligt Such.

Anledningen var brist på tid och resurser.

7. STUAG

STUAG är ett stort byggnadsföretag medhuvudkontor i Bern samt

filialer och dotterbolag över hela Schweiz. verksamheten omfatta

ar byggnader (Tiefbau), vägar och beläggningar, produktion och

försäljning av byggnadsmaterial samt s k specialarbeten. Inom

området specialarbeten (Specialverfahren) utförs bl a isoler-

ingsarbeten. STUAGs totala omsättning 1988 var 328 Mio Fr. An-

talet anställda är cirka 3000.

Vi hade stämt möte med Dr. Jürg P.Junker (Generaldirektor Tech-

nik und Baubetrieb) och Andreas Bernhard (ansvarig för Techno-

tests laboratorium i Bern).

7.1 Sia 281

Det i Schweiz vanligast förekommande isoleringsalternativet för

betongbroar är polymermodifierad bitumenmatta (>60%). Isolering-

en lägges som enlagersystem (5mm) med skyddslager av asfalt-

betong, eller med bindlager av gjutasfalt direkt på mattan.

Mattan är i det senare fallet tillverkad med granulater eller

sand på ovanytan.
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Provningsmetoder och krav för polymermodifierade (och icke poly-

mermodifierade) bitumenmattor förskrivs i Sia 281 (Sia = Schwei-

zerischer Ingenieur - und Architekten - Verein). 1983-års utgåva

av Sia 281 är under revidering och beräknas komma ut under 1991.

Enligt nu föreliggande förslag (1989) provas isoleringsmattor

för betongbroar och parkeringsdäck, med asfaltbetong eller gjut-

asfalt som överliggande skikt, m a p följande parametrar:

- Tjocklek. Krav: 25,0 mm. Mätning utförs med hjälp av

tjockleksmätare, mätyta 30 mm, kontaktlast 0,02 mP

under 5 sekunder.

- Draghållfasthet och brottöjning. Krav: 2700 N respektive

30 %, för isoleringsmattor med polyesterstomme. Drag-

hastighet lOOmm/min.

- Formföråndring. Krav: 5 0,40 respektive 0,25 % i längd-

och tvärrikning efter lagring 20 timmar vid 180°C, för

isoleringsmattor med polyesterstomme.

Vårmebestândighet. Krav: ingen avrinning (< 0,5 mm)

efter 2 timmar vid 80°C.

- Lågtemperaturflexibilitet. Krav: sprickfri vid böjning

vid -10°C. Böjradie 10 mm.

- Tenmisk åldring. Krav: värmebeständighet och lågtempera-

turflexibilitet som ovan efter termisk lagring 14 dygn

vid 70°C.

- Perforationsbeständighet. Krav: Ingen perforation. En

fallvikt 500g med halvcirkelformad ände får falla fritt

från 750 mm's fallhöjd. Provningstemperatur i 0°C.
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- Utmattning. Krav: Inget läckage. En betongspricka på 1,0

mm (1,0-2,0 mm) varieras med frekvensen 0,01 Hz i 500

periodero Provningstemperatur -10°C.

- Skjthållfasthet. Provas endast "vid behov". Provningen

avser skjuvhållfasthet i själva isoleringsmattan (be-

tong, isolering och skyddslager provas ej som system)°

Provningstemperatur 40°C, skjuvhastighet 10 mm/60 8.

Med avseende på polymerbitumens kvalitet provas:

- Penetration

- Hjukpunkt

7.2 Techotest

I slutet av 1988 blev STUAGs väglaboratorium (från 1925) själv-

ständigt dotterbolag till STUAG, under namnet Technotest AG.

Technotest befattar sig med undersökningar, provning och ut-

värdering av byggnadsverk, system och material. En sedan 1989 ny

"nisch" för Technotest är provning av bituminösa isolerings-

material (för tak, broar och parkeringsdäck).
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På laboratoriet visades vi runt av Bernhard. Bland utrustning

för provning av tidigare nämnda parametar (6.1.) kan nämnas:

- Dragprovningsutrustning med plats för 6 prov. Provning

kan utföras vid -40°C till 100°C, med kontrollerad luft-

fuktighet. Utrustningen är tillverkad av firma Walter +

Bai AG, CH-8224 Löhningen. Priset är cirka

300 000 Fr. (Figur 14)

- Utrustning för provning av perforationsbeständighet.

Bernhard menade att de schweiziska kraven är för lågt

ställda (6.1.). Normalt klarar en 5 mm tjock SBS-modifi-

erad matta fallhöjden 3 meter. Kraven kommer troligen

att skärpas till >l 600 mm för mattor z 5 mm och >l 000

mm för mattor < 5 mm, trodde Bernhard. (Figur 15)

- Böjtest utförs manuellt. Bernhard menade att provning

enligt aktuellt CEN-förslag, med konstant böjhastighet

360 mm per minut, är diskutabelt eftersom den totala

böjtiden kommer att variera med mattans tjocklek.

(Böjtest utförs även efter 14 dygns värmelagring vid

70°C. Provbitarna får hänga fritt under lagringen.)

- Utrustningen för utmattningstest fanns ännu ej på

plats. Man avvaktar i väntan på slutlig Sia 281

-version. Provningskostnaden kommer att ligga kring

3-4 000 Fr per prov, trodde Bernhard.
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Figur 14. Dragprovningsutrustning med plats för 6 prov, vid

Technctest.
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 Figur 15. Utrustning för provning av perforationsbeständighet,

 

vid Technotest
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Problem kan uppstå med vissa "termoinstabila" polymerbitumen-

mattor, i kombination med bindlager av gjutasfalt (220-240°C).

Polymer migrerar då, p.g.a. den stora värmetillförseln, upp i

gjutasfaltskiktet. Detta fenomen har studerats vid Technotests

laboratorium under UV-ljus:

Polymerbitumenmatta appliceras på en betongplatta. Halva

mattans area skyddas med aluminiumfolie (referensyta)

varefter varm gjutasfalt appliceras (30 mm) över hela

den isolerade ytan. Icke skyddad provyta jämförs med

referensyta, under UV-belysning. Polymer som migrerat

upp i gjutasfalten framstår då som ljusa fläckar mot den

f ö svarta ytan. (APP syns mer tydligt än SBS.)

Laboratoriet har varit i drift sedan november 1989, berättade

Bernhard. Cirka 20 produkter har under denna tid provats. Samma

typ av provning utförs även vid EMPA (Erdgenössische Material-

prüfungs -und Versuchsanstalt). Laboratorierna konkurrerar dock

ej med varann, försäkrade Bernhard.

Om provning utförs regelbundet, beror på de olika kantonernas

intresse och resurser, berättade Bernhard. Totalt finns för bro-

isoleringsändamål cirka 10 provade produkter, varav 4-5 till-

verkas i Schweiz.

Övriga produkter kommer från t ex Italien och Frankrike. Det

finns dock inga direkta krav på att isoleringsprodukter ska

provas och godkännas (vid Technotest eller EMPA), för att sedan

få användas på schweiziska broar. När det gäller isolerings-

mattor för tak utförs provning i mycket ringa omfattning, kon-

staterade Bernhard.
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7.3 Diskussion

 

Vid diskussion med Jürg Junker och Andreas Bernhard vid STAUGs

huvudkontor behandlades bl.a. följande:

- Technotest AG utför (i samarbete med SDV, VERAS och

WISDA) fr 0 m februari 1990 rutinmässig stickprovs-

kontroll i produktionen hos schweiziska tillverkare av

polymerbitumenmattor. Prov tas ut en gång perår, för

provning enligt Sia 281.

- Polyuretan är en isoleringsprodukt på frammarsch, menade

Junker, och nämnde produkten Efkaflex Ponte. Efkaflex

Ponte är en av dotterföretaget Kilcher AG nyutvecklad

polyuretanprodukt. Isoleringen appliceras för hand (med

borste) på epoxiprimer. Epoxiprimern förhindrar blås-

bildning, menade Junker. Efkaflex Ponte är långsamt

härdande (10 minuter vid 20°C) och appliceras cirka 2 mm

tjockt vid temperaturerner till som lägst +8°C. Produk-

ten reagerar ej med fukt men absorberar cirka 1,5%

vatten. Gjutasfalt läggs som bindlager (min. 35 mm,

220°C).

Polyuretan ska p.g.a. av hälsorisken ej sprutappliceras,

menade Junker.

I samband med spruttekniskt utförande kan dessutom fel

lätt uppstå, med ibland katastrofalt resultat som följd.

Långsamt härdande system är mindre hälsofarligt. I

Schweiz används dock polyuretan endast i specialfall,

p 9 a kostnadsskäl.
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GERLAND I

?4325355254325 CERTlFICAT DE CONFORMITE -
75583 PARIS Cedex 12
Tel : (1) 43.41.5353

  

PRODUIT : FORCE PONT 5000 S

DATE DE FABRICATION :

CONTR'OLES EFFECTUES :

- TOBA sur liant (N FT 66-008)

Epaisseur (UEAtC)

Pliage ä froid (mandrin' 30 mm - UEAtC)

Longueur des rouleaux :

Poids (kg/m2) :

AUTRES CONTROLES :

le responsabie du Iaboratoire qualité

  




