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1 ORIENTERING

Fyra broar har isolerats med polymermodifierad svetsbitumenmatta, be-

nämnd DAB-Beta SA 250 (Domiflex AB). Som skyddslager eller kombinerat

skydds- och bindlager har asfaltbetong, 35 MAB 4T, respektive gjut-

asfalt, 70 GJA, lagts ut. De aktuella broarna är:

P 772, ett körfält i riktning mot Bengtsfors. Skyddslager av asfalt-

betong.

- O 656:8 i Göteborg. Skydds-bindlager av gjutasfalt.

- O 1325 över väg 158 i Mölndal. Skyddslager av asfaltbetong.

- W 983 över Vanån vid Brintbodarna. Skyddslager av asfaltbetong (samt

en provplåt med gjutasfalt).

Arbetet på broarna har utförts under tidsperioderna 6-15 maj och 9-10

september 1991. På uppdrag av Vägverkets brotekniksektion har VTI med-

verkat med följande undersökningar:

Vidhäftningsprovning har utförts på isoleringen.

- Temperaturer har uppmätts på isoleringens ovan- respektive undersida,

i samband med utläggning av skyddslager eller skydds-bindlager.

- Provplätar med isolering och beläggningslager har tagits upp för la-

boratorieprovning, varvid isoleringsmattan undersökts, Vidhäftnings-

provning utförts och beläggningslagret analyserats m a p hålrums- och

bindemedelshalt.

- Prov på svetsbitumen, isoleringsmatta och primer har tagits ut för

analys på laboratoriet.

Angående själva isoleringsmattan bör nämnasatt denna tillverkats vid

Trebolit AB i Trelleborg. Produkten har godtagits av Vägverket (Bronorm

88, avsnitt 8) efter produktutlåtande från VTI (VTI nr 90075). Den pro-

dukt som lagts ut på bro W 983 överensstämmer, beträffande typ av bitu-

men och polymer, med godtagen produkt. Detta är emellertid ej fallet för

den produkt som lagts ut på övriga tre aktuella broar (samma produkt-

sändning).



2 FÖRFARANDE I FÄLT

2.1 Provplåtar, isolering, skyddslager och temperaturmâtning

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

handlade betongfarbanan. Plåtarna var på ena sidan förbehandlade med

epoxilim.och sand (0-1 mm) för att få en betongliknande ovanyta, samt

primerbehandlade (Isoglasyr llP) (foto 1).

Plåtarna (liksom övriga delen av betongfarbanan) isolerades sedan med

den aktuella mattan (foto 2). Längs provplåtarnas ytterkanter genomskars

mattan. Temperaturavkännare installerades på bron för registrering av

temperaturen på isoleringens ovan-resp undersida (i samband med utlägg-

ningen av skyddslagret alternativt skydds-bindlagret (foto 3, 4, 8, 11

och 15).

2.1.1 Bro P 772 (två provplåtar)

 

Asfaltmassan till skyddslagret (35 MAB 4T) kördes ut på det isolerade

körfältet i skottkärror och rakades ut. Två mattvåder belades i taget.

Vid Vältningsarbetet användes en statisk slätvält, Dynapac CC 14

(4,2 ton) (foto 4-5).

Över provplåt M utfördes uteslutande "raka" överfarter. Totalt gjordes

tolv överfarter. Vältningsarbetet påbörjades 9 minuter efter det att

massan lagts ut på plåten och var klart efter ytterligare 20 mdnuter.

Över provplåt V utfördes "raka" överfarter samt överfarter "med vänd-

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

ning, nödvändig för Vältningsarbetet). Totalt gjordes sjutton överfarter

varav tre var överfarter med vändning. Vältningen påbörjades 4 minuter

efter det att asfaltmassan lagts ut på plåten och var efter ytterligare

35 minuter avslutad.

Beläggningsmassans temperatur i lasset var vid beläggningsarbetets start

167°C. Temperaturen mättesvid ytterligare två tillfällen och var då 176

respektive 174°C.



Temperaturen i den på isoleringen nyss utlagda massan varierade mellan

109 och 139°C.

Temperaturen som registrerades på iscleringen under utläggning och vält-

ning av skyddslagret, var som högst 82°C på isoleringens ovansida, cirka

2 minuter efter det att asfaltmassan lagts ut. Registrerad.temperatur på

isoleringens undersida var som högst 53°C, efter cirka 5 minuter (fi-

gur 1).
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Figur 1. Bro P 772. Registrerad temperatur på isoleringens ovan-
respektive undersida i samband med utläggningen av asfalt-
massa, 35 MAB 4T.



2.1.2 Bro O 656:8 (en provplåt)

Beläggningsgjutasfalten (Acme) till skydds-bindlagret kördes ut på den

isolerade betongfarbanan i speciella skottkärror och rakades ut (fo-

to 9).

En provplåt hade isolerats i samband med övrigt isoleringsarbete på bron

men sedan (av praktiska skäl) tagits upp från betongfarbanan. (Tempe-

raturavkännare hade enligt "normalt förfarande" (2.1) installerats på

bron, foto 7-8).

Gjutasfaltmassans temperatur mättes vid fem olika tillfällen under ut-

läggningens gång och låg då mellan 219 och 220°C. Temperaturer i den på

isoleringen nyss utlagda gjutasfaltmassan varierade från 205 till 213°C.

Registrerad temperatur på isoleringens ovansida var som högst 151°C,

cirka 2 minuter efter det att gjutasfalten lagts ut. Registrerad tem-

peratur på isoleringens undersida var som högst 94°C, efter cirka 6 mi-

nuter (figur 2).

2.1.3 Bro 0 1325 (tre provplåtar)

Skyddslagret (35 MAB 4T) lades ut på den isolerade betongfarbanan i två

omgångar. Massan togs direkt från lastbilen, som körts upp på bron, och

rakades ut. Statisk slätvält användes, Dynapac LR 100 (1,7 ton) (foto

12-13).

Över provplåt H utfördes raka överfarter. Antalet överfarter på plåten

var sex. Vältningen påbörjades 4 minuter efter det att massan lagts ut

på plåten och var avslutad efter ytterligare 8 minuter.

Över de två våndplåtarna (V och V') utfördes raka överfarter samt över-

farter med vändning. En av provplåtarna (V') hade placerats i brons lut-

ning i avsikt att kontrollera hur mattan påverkas i lutning vidvändning

med vält (foto 13).

Över provplåt V gjordes totalt tolv överfarter varaven med vändning.



Vältningen påbörjades 1 minut efter det att massan lagts ut på plåten

och var efter ytterligare 22 minuter avslutad.

Över provplåt V' utfördes totalt elva överfarter, varav en med vändning.

Vältningen påbörjades 4 minuter efter det att asfaltmassan lagts ut på

plåten och var efter ytterligare 5 minuter avslutad.

Beläggningsmassans temperatur i lasset var vid beläggningsarbetets start

163°C. Temperaturen mättes vid ytterligare tre tillfällen och var då

167, 158 respektive 151°C. Temperaturen i den på isoleringen nyss ut-

lagda massan varierade mellan 110 och 146°C.

Temperaturen registrerades på isoleringen under utläggning och vältning

av skyddslagret. Registrerad temperatur på isoleringens ovansida var som

högst 109°C, cirka 3 minuter efter det att massan lagts ut. Registrerad

temperatur på isoleringens undersida var som högst 84°C efter cirka 7

minuter (figur 3).
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Figur 2. Bro 0 656:8. Registrerad temperatur på isoleringens ovan-
respektive undersida i samband med utläggningen av gjutas-
faltmassa, 70 GJA.
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Figur 3. Bro 0 1325. Registrerad temperatur på isoleringens ovan-
respektive undersida i samband med utläggningen av asfalt-
massa, 35 MAB 4T.



2.1.4 Bro W 983 (tre provplåtar)

Asfaltmassan till skyddslagret (35 MAB 4T) lades ut med asfaltläggare

(ABG Titan 255) och vältades med statisk slätvält, Dynapac CC 21

(6,3 ton) (foto 16-18).

Över provplåt M utfördes uteslutande raka vältöverfarter. Totalt gjordes

sju överfarter. Vältningsarbetet påbörjades någon minutefter det att

asfaltmassan lagts ut på plåten och var efter ytterligare 20 mdnuter av-

slutat.

Över provplåt V utfördes raka överfarter samt överfarter med vändning.

Totalt gjordes tolv överfarter. Vältningsarbetet påbörjades cirka

10 minuter efter det att asfaltmassan lagts ut på plåten och var av-

slutat efter ytterligare 17 minuter.

Beläggningsmassans temperatur, uppmätt i läggaren vid två olikatill-

fällen, var 140 respektive 163°C. Temperaturen i den på isoleringen nyss

utlagda massan varierade mellan 120 och 146°C.

Registrerad temperatur på isoleringens ovansida var som högst 99°C, cir-

ka 2 minuter efter det att asfaltmassan lagts ut. Registrerad temperatur

på isoleringens undersida var som högst 70°C, efter cirka 5 minuter

(figur 4).

En "extra" provplåt (för beläggning med gjutasfalt) isolerades i samband

med övrigt isoleringsarbete på bron (jfr 2.1.2). Plåten togs sedan upp

från farbanan och temperaturavkännare installerades på plåten, på iso-

leringens ovan- respektive undersida. En ram (höjd 30 mm) placerades

slutligen runt provplåten, ramen fylldes med gjutasfalt och temperaturen

registrerades (foto 15). Härvid registrerad temperatur var som högst

178°C på isoleringens ovansida, cirka 2 minuter efter det att gjut-

asfalten lagts ut. På isoleringens undersida var motsvarande temperatur

som högst 147°C efter cirka 9 minuter (figur 5).

Beläggningsgjutasfalten hade värmts upp i en mindre asfaltkokare". Upp-

mätt temperatur i gjutasfalten strax före utläggning var, vid två mät-

tillfällen (olika "skopor"), 240 respektive 225°C.
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Bro W 983. Registrerad temperatur på isoleringens ovan-
respektive undersida i samband med utläggningen av asfalt-
massa, 35 MAB 4T.
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Br0 W 983. Registrerad temperatur på isoleringens ovan-
respektive undersida i samband med utläggningen av gjutas-
faltmassa, 70 GJA. (Temperaturavkännare installerade på
plåten).



2.2 vidhäftningsprovning

Vidhäftningen mellan isoleringsmatta och underlag mättes med hjälp av en

speciell dragprovningsutrustning (figur 6). På broarna P 772, 0 656:8

och 0 1325 användes dragprovningsutrustning från Domiflex AB. På bro

W 983 användes VTI's utrustning. Resultaten redovisas i bilaga 2. Er-

hållna värden varierar mellan 0,4 och 1,8 N/mm2 för bro P 772, mellan

0,5 och 1,6 N/mm2 för bro O 656z8, mellan 1,1 och 1,6 N/mm2 för bro

0 1325 samt mellan 0,5 och 0,7 N/mm2 för bro W 983. Enligt förslag till

minimikravgränskurva för vidhäftningsprovning på bro (figur 7) bör

vidhäftningen i de aktuella fallen (temperatur 5-23°C) ligga mellan 0,4

och 1,5 N/mm2 (figur 7).

(I efterhand har konstaterats att dragprovningsutrustningen från

Domiflex varit felaktigt kalibrerad och därför givit för höga mätvärden

på bron. Vid jämförelse mellan VTI's korrekt kalibrerade utrustning och

Domiflex' utrustning uppmättes skillnader på upp till 0,4 enheter).

  
Figur 6. Utrustning för vidhäftningsprovning i fält (tillverkad vid In-

stitutionen för Byggnadsstatik, KTH).
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Figur 7. Förslag till minimikravgräns för vidhäftningsprovning på bro.

3 LABORATORIEUNDERSÖKNING

Efter avslutad vältningav skyddslagret, utfördes sågning runt provplå-

tarna. Plåtarna avlägsnades, tillsammans med isolering och asfaltbetong,

för fortsatt undersökning på laboratoriet. Provplåtar med skydds-bind-

lager av gjutasfalt tillverkades på speciellt sätt (2.1.2 och 2.1.4).

Dessutom togs prov ut på svetsbitumen, isoleringsmatta och primer under

isoleringsarbetets gång.

3.1 Skyddslagret

Skyddslager av asfaltbetong analyserades med avseende på bindemedels-

och hålrumshalt. Resultaten framgår av tabellerna 1-4.

Hålrumshalten för skyddslagret (35 MAB 4T) från bro P 772 har inte kun-

nat bestämmas för prov på provplåt M, på grund av lagrets ringa tjock-

lek. Hålrumshalten för prov från plåt V bestämdes till 16,7 volym-%. I

jämförande syfte stampades marshallprovkroppar upp av beläggningsmassa

från bron. Hålrumshalten varierade härvid mellan 6,6 och 7,2 volym-%.
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Hålrumshalten för skyddslagret (35 MAB 4T) på bro 0 1325 varierade

mellan 7,5 och 8,5 volym-% för plåt M och mellan 10,1 och 15,1 volym-%

för plåt v.

Hålrumshalten för skyddslagret (35 MAR 4T) på bro W'983 varierade mellan

14,3 och 15,1 volymr% för plåt M och mellan 17,5 och 18,6 volym-% för

plåt V.

3.2 Isoleringsmattans tillstånd

Från varje provplåt (totalt nio stycken) har prov av isoleringsmatta

tagits ut (cirka 500 mm x 400 mm) för extraktion och visuell bedömning

av stommen (polyesterfilt). I samtliga fall befanns stommen vara intakt.

Inga hål, märken eller veck har således uppstått i samband.med utlägg-

ning eller vid vältning av skyddslagret. (Skyddslagret på de båda prov-

plåtarna från bro P 772 lossnade dock vid upptagningen från bron, på

grund av otillräcklig vidhäftning mellan matta och skyddslager).



  

 

  

Tabell 1 Bro P 772. Undersökning av skyddslagret 35 MAB 4T, vält
4,2 ton.

Prov- Prov- Skrymr Kampakt- Hâlrums- Binde-
mårkn. vikt densitet* densitet** halt*** medels-

halttttt

(g) (g/cm3) (g/cm3) (volym-?5) (vikt-is)

V 1 163,4 2,031

2 157,8 2,027 2,440 16,7 6,9

3 163,1 2,037

Tabell 2 Bro P 772. Undersökning av marshallstampade provkroppar (enl
MBB 14-78). Beläggningsmassa MAB 4T från bron.

Prov- Prov- Skrymr Kampakt- Hålrums-
mårkn. vikt densitet* densitet** halt***

(9) (9/6113) (9/0113) (1701171114)

1 1168,5 2,279 2,447 6,9

2 1183,6 2,274 2,450 7,2

3 1181,4 2,284 2,446 6,6
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Tabell 3 Bro 0 1325. Undersökning av skyddslagret 35 MAB 4T, vält

  

1,7 ton.

Prov- Prov- Skrymr Kompakt- Hâlrums- Binde-
mårkn. vikt densitet* densitet** halt*** :medels-

halt****

(g) (g/cm3) (g/cm3) (volym-is) (vikt-?5)

M 1 309,8 2,307 2,493 7,5 7,3

2 306,5 2,262 2,471 8,4 8,4

3 334,7 2,267 2,487 8,5 8,0

V 1 211,6 2,268 2,555 11,3 6,0

2 203,0 2,216 2,609 15,1 6,4

3 250,8 2,284 2,541 10,1 6,4

 

Anm. Den höga bindemedelshalten på prov från provplåt M beror på rester
av polymerbitumen från mattan, vid omprov erhölls bindemedels-
halten 6,6%.

Tabell 4 Bro W 983. Undersökning av skyddslagret 35 MAB 4T, vält

 

 

6,3 ton.

Prov- Prov- Skrymr Kampakt- Hålrums- Binde-
mârkn. vikt densitet* densitet** halt*** .medels-

halt***t

(g) (g/cm3) (glan3) (volym-5%) (vikt-?5)

M 1 207,3 2,052 2,394 14,3

2 240,9 2,035 2,397 15,1 6,8

3 215,3 2,050 2,391 14,3

V 1 366,4 1,946 2,392 18,6

2 316,2 1,950 2,387 18,3 7,0

3 278,5 1,972 2,390 17,5

 

**

*'k*

****

Enligt metod MBB-ll (paraffin)
Enligt metod MBB-12 (lösningsmedel)
Enligt metod MBB-13
Enligt metod MBB-4
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3.3 Vidhåftningsprovning

Vidhäftningen mellan isoleringsmatta och beläggning har undersökts på

samtliga provplåtar från tre av de aktuella broarna. (Skyddslagret loss-

nade från provplåtarna redan vid upptagningen på bro P 772). Provning

har utförts med samma typ av fältutrustning som använts på bron. (Prov-

stämpeln har limmats mot beläggningslagret).

Resultaten redovisas i tabellerna 5-6. Uppmätta värden ligger mellan

0,5 och 0,7 N/mm2 för beläggningsgjutasfalt och mellan 0,1 och 0,4 N/mm2

för MAB 4T.

3.4 Primer

Prov av primer (Isoglasyr llP) togs ut vid broarna P 772 och W 983 och

vattenförträngningsförmågan undersöktes i enlighet med dansk laborato-

riemetod. Provningsresultatet ger en uppfattning om primerns förmåga att

tränga undan vatten från och vidhäfta på fuktigt stenunderlag . Primern

bedömdes i samtliga fall vara godkänd.

Tabell 5 Vidhäftningsprovning på provplåtar med skydds-bindlager

 

 

70 GJA.

Bro Prov Yttemp. Dragkraft* Anmärkning
vid.brott Typ av brott

(°C) (N/nlnz)

O 656:8 1 23 0,47 Segt brott med töjning
i svetsbitumen

2 23 0,47 Segt brott med töjning
i svetsbitumen

3 23 0,45 Segt brott med töjning
i svetsbitumen

W 983 1 21 0,56 Brott mellan matta och primer
2 21 0,74 Brott mellan matta och beläggning
3 20 0,66 Brott mellan matta och beläggning

 

* Dragkraftsökning cirka 200 N/s (manuell pump)
Provytans diameter: 5,5 cm
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Tabell 6 Vidhäftningsprovning på provplåtar med skyddslager 35 MAB 4T.

Bro Provplåt Yttemp. Dragkraft Anmärkning Vält
vid brott Typ av brott

(°C) (N/mz) (ton)

0 1325 M 1 24 0,25 Brott i beläggningen 1,7
2 24 0,18 Brott i beläggningen
3 24 0,13 Brott i beläggningen

V 1 24 0,38 Brott i beläggningen
2 24 0,08 Brott i beläggningen
3 21 0,15 Brott i beläggningen

V' Endast mattans stomme
har undersökts

W 983 M 1 20 0,30 Brott i beläggningen 6,3
2 21 0,19 Brott i beläggningen
3 20 0,28 Brott i beläggningen

V Skyddslagret lossnade
från mattan före provning

 

* Dragkraftsökning cirka 200 N/s (manuell pump)
Provytans diameter: 5,5 cm

3.5 Svetsbitumen

Mjukpunktsbestämning har utförts på svetsbitumen som tagits från "svets-

våg" under pågående isoleringsarbete på broarna P 772, 0 656:8 och

W 983. Resultaten redovisas i tabell 7 och jämförs med resultat från

prov tagna på bron (från icke svetsad matta samt från isoleringsmatta på

provplåt). I tabellen angivet värde är ett medelvärde av två enskilda

bestämningar. Skillnaden mellan medelvärde och enskilt värde överstiger

ej en enhet.

För den aktuella mattan kan konstateras att svetsbitumens mjukpunkt inte

förändrats nämnvärt i samband med svetsningen på bron. Erhållna resultat

för prov uttagna från färdigsvetsad matta respektive icke svetsad matta,

ligger i båda fallen kring 130°C.
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För prov som tagits ut direkt i svetsvågen under pågående svetsningsar-

bete har lägre mjukpunktsresultat (108-117°C) erhållits, vilket indike-

rar att polymerbitumen har förändrats. Anledningen kan vara att svets-

vågens "front" utsätts för störst värmepåverkan från svetslågorna varvid

SBS-polymeren delvis bryts ner.

Provbitar som tagits från de aktuella sändningarna till bron har åldrats

(värmelagrats) på laboratoriet. Efter 6 månaders värmelagring vid 70°C

kan konstateras att svetsbitumens mjukpunkt sjunkit med drygt 20°C.

Som tidigare nämnts (avsnitt 1) överensstämmer den mattprodukt DAB-Beta

SA 250 som använts vid broarna P 772, 0 656:8 och 0 1325 (samma sänd-

ning) ej till fullo med produkten som senare använts vid bro W 983. Vid

bestämning av mjukpunkt och mjukpunktsförändring enligt ovan beskrivet

förfarande har dock liknande resultat för båda produkterna erhållits.
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Tabell 7 Mjukpunktsbestämningar på svetsbitumen från isoleringsmattan
DAB-Beta SA 250.

 

 

Prov Mjukpunkt KoR (°C)

Bro P 772 Bro 0 656z8 Bro 0 1325 Bro W 983

Prov på svetsvåg
längs rulle

- i början 111 108* - 109
- i mitten 117 - - 117

- i slutet 111 112 - 117

Prov från svetsad
matta från

- bron 127 130 - 129
- provplåt G** - 127 - 128
- provplåt M 127 - - 128
- provplåt V 126 - - 127

Prov från icke
svetsad matta

- före värmelag-
ring 127 127 127 127

- efter värmelag-
ring på lab
(6 mån, 70°C) 103 104 105 105

Prov från tidigare
lab.sändn.
(jan. -91) 132 130

 

* Svetsvagen utsattes för kraftig överhettning.
** Provplåt med gjutasfalt som skydds-bindlager.
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Några anteckningar under pågående arbete på bro P 772

 
 

Datum Tid- Luft- Yt- Luft- Övriga Anmärkning
punkt temp. temp. fuktig- väder-

het förhåll.
(°C) (°C) (%)

910503 Brobanan primer-
behandlas

910506 12.45 Ankomst till bron,
två våder svetsade

13.25 14 22 22 soligt,
nästan
vind-
stilla

14.20 Provplåtarna placeras
ut och skruvas fast

15.00 Provplåtarna isoleras

15.20 Brobanan färdig-
isolerad

16.10 Vidhäftningsprovning

16.20 Dragprovningsutrust-
ning sönder

16.30 15 18 18 soligt

17.35 Termistorer place-
ras ut

910507 7.10 1 3 69 klart

7.15 Vidhäftningsprovning

8.25 Skyddslagret läggs
ut på två våder

8.40 Tenmistorerna beläggs

9.05 Skyddslagret läggs
ut på resterande två
våder

9.15 Vidhäftningsprovning

9.35 Beläggningsarbetet
klart

11.00 Provplåtarna upptagna
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Några anteckningar under pågående arbete på bro O 656:8

  

Datum. Tidr Luft- Yt- Luft- Övriga Anmärkning
punkt temp. temp. fuktig_ väder-

het förhåll.
(°C) (°C) (%)

910507 14.55 15 28 21 soligt, Ankomst till bron,
blåsigt svetsningsarbete pågår

15.20 Provplåten skruvas fast

16.20 Vidhäftningsprovning

16.55 Provplåten isoleras

17.15 18 27 22 blåsigt

910508 8.30 10 12 30 soligt Svetsningsarbete pågår

8.40 Vidhäftningsprovning

10.25 Termistorer placeras ut

11.35 Beläggningsgjutasfalten
läggs ut

11.40 20 soligt Provplåten beläggs
separat

11.47 Termistorerna beläggs

12.45 15 29 18 soligt
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Några anteckningar under pågående arbete på bro 0 1325

 

 

Datum Tid- Luft- Yt- Luft- Övriga Anmärkning
punkt temp. temp. fuktig- väder-

het förhåll.
(°C) (°C) (%)

910510 Brobanan primerbe-
handlas

910514 14.50 14 27 44 soligt Provplåtarnas place-
blåsigt ras ut

15.35 Svetsningsarbetet på-
börjas

16.44 Provplåt V1 isoleras

16.48 12 24 46

16.50 Provplåt M isoleras

17.00 Provplåt V2 isoleras

910515 7.15 9 10 45 klart

8.20 Termistorerna sätts
fast

9.45 Vidhäftningsprovning

10.00 Vidhäftningsprovning

10.20 9 14 43 molnigt
blåsigt

10.35 Vidhäftningsprovning

12.30 8 13 50 regnstänk Vidhäftningsprovning
molnigt

12.35 Beläggningen 35 MAB 4T
läggs ut

12.40 Vältningen påbörjas

13.40 regn Hela bron belagd och
färdigvältad
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Några anteckningar under pågående arbete på bro W 983

 

 

Datum Tide Luft- Yt- Luft- Övriga Anmärkning
punkt temp. temp. fuktigt väder-

het förhåll.
(°C) (°C) (%)

910907 Brobanan primerbe-
handlas

910908 Några våder svetsas

910909 7.55 Ankomst till bron.
Svetsn.arbete pågår

8 20 4 5 77

8.30 Vändplåten placeras ut

9.30 Plåt till beläggnings-
gjutasfalt placeras ut

9.50 Vändplåten isoleras

10.10 Müttplåten placeras ut

10.40 Plåt till beläggnings-
gjutasfalt isoleras

11.35 26 29 30 soligt

12.20 Mittplåten isoleras

14.35 17 33

15.10 Vidhäftningsprovning

16.55 Vidhäftningsprovning

910910 9.00 12 duggregn

9.25 uppehåll Termistorerna sätts
fast

10.20 13 12 67 - " -

13.40 Provplåten beläggs
med beläggn.gjutasfalt

14.35 Skyddslagret läggs ut

14.40 16 Termistorerna beläggs
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Vidbâftningsprovning på isoleringsmattan DAB-Beta SA 250
på bro P 772 (9105)

 

 

Grupp Prov- Yttemp. Dragkraft Anmärkning Dragprovnings-
nr vid brott* Typ av brott utrustning

(°C) (N/nmz)

A 1 22 0,49 Brott mot primer VTI

2 20 0,39 Brott mot primer

3 20 0,39 Brott mot primer

C 1 5 >l,35 Lossade i gängningen Domiflex AB
mellan stämpel och
dragarm

2 5 0,7 Brott mot primer (pro-
vet drogs två ggr innan
brott uppstod)

 

D 1 10 1,52 Limbrott Domiflex AB

2 8 1,79 Limbrott

3 5 >0,57 Lossade i gängningen
mellan stämpel och
dragarm

* Dragkraftsökning cirka 200 N/s (manuell pump)
Provytans diameter: 5 cm
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Vidbåftningsprovning på isoleringsmattan DAB-Beta SA 250
på bro O 656:8 (9105)

  

Grupp Prov- Yttemp. Dragkraft Anmärkning
nr vid brott*

(°C) (N/mz)

A 1 20 0,86 Brott mot primer

B 1 13 1,10 Brott mot primer

2 13 1,01 Limbrott

3 22 0,50 Brott mot primer och i
svetsbitumen

4 20 0,60 Brott mot primer och i
svetsbitumen

C 1 13 1,56 Brott mot primer

2 13 1,15 Brott mot primer

D 1 16 1,00 Brott mot primer

2 16 1,04 Segt brott med töjning i
svetsbitumen

E 1 17 0,88 Brott mot primer

2 17 0,66 Brott mot primer

3 17 0,90 Limbrott

4 20 1,01 Segt brott med töjning i
svetsbitumen

5 23 0,50 Segt brott med töjning i
svetsbitumen

 

* Dragkraftsökning cirka 200 N/s (manuell pump)
Provytans diameter: 5 cm
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Vidhâftningsprovning på isoleringsmattan DAB-Beta SA.250
på bro 0 1325 (9105)

 

 

svetsbitumen

Grupp Prov- Yttemp. Dragkraft Anmärkning
nr vid brott* Typ av brott

(°C) (N/mz)

A 1 12 1,60 Segt brott med töjning i
svetsbitumen

2 13 1,38 Segt brott med töjning i
svetsbitumen

3 12 1,40 Segt brott med töjning i
svetsbitumen

B 1 13 1,09 Segt brott med töjning i
svetsbitumen

2 13 1,27 Segt brott med töjning i
svetsbitumen

3 13 1,17 Segt brott med töjning i

 

* Dragkraftsökning cirka 200 N/s (manuell pump)
Provytans diameter: 5 cm
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Vidhåftningsprovning på isoleringsmattan DAB-Beta SA 250
på bro W 983 (9109)

 

 

Grupp Prov- Yttemp. Dragkraft Anmärkning
nr vid brott* typ av brott

( °C) (N/mz)

A 1 19 0,65 Segt brott med töjning i
svetsbitumen

2 19 0,51 Segt brott med töjning i
svetsbitumen

3 19 0,61 Segt brott med töjning i
svetsbitumen

B 1 19 0,75 Limbrott samt segt brott med

töjning i svetsbitumen

2 19 0,72 Segt brott med töjning i
svetsbitumen

3 18 0,67 Limbrott samt segt brott med
töjning i svetsbitumen

C 1 17 0,62 Segt brott med töjning i
svetsbitumen

2 17 0,78 Segt brott med töjning i
svetsbitumen

3 17 0,84 Segt brott med töjning i
svetsbitumen

 

* Dragkraftsökning cirka 200 N/s (manuell pump)
Provytans diameter: 5 cm
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Foto 1 Provplåt med förbehandlad ovansida, bro P 772

 
Foto 2 Isolering med svetsbitumenmatta DAB-Beta SA 250, bro P 772

(motsvarande utrustning användes även på bro O 656z8, 0 1325
och W 983)
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Foto 3 Temperaturkännare placeras på isoleringens ovan- respektive
undersida, bro P 772

 Foto 4 Temperaturregistrering och beläggningsarbete på bro P 772



Foto 5

 

Foto 6
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Vält Dynapac CC 14 (4,2 ton), bro P 772

Vidhäftningsprovning, bro P 772  

inr ilim



W'

 

Foto 7
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Provplåt med beläggningsgjutasfalt, bro O 656:8

 

Temperaturregistrering, bro O 656z8Foto 8
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Foto 9 Beläggningsarbete, bro O 656:8

 Foto 10 Bro 0 1325 i Mölndal. (Observera brons lutning)



Foto 12 Bel"aggnlngsarbete, bro 0 1325
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Foto 11 Temperaturregistrering, bro 0 1325
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Foto 13 Vält Dynapac LR 100 (1,7 ton), bro 0 1325
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Foto 14 Vidhäftningsprovning, bro 0 1325



 

Foto 15 Provplåt med beläggningsgjutasfalt, bro W 983

 
Foto 16 Asfaltläggare ABG Titan 255, bro W 983
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Foto 17 Vält Dynapac CC 21 (6,3 ton), bro W 983

 

Foto 18 Beläggningsarbete, bro W 983




