
VT

 

 

Nr V186 1992

Titel: ISOLERING OCH BELÄGGNING PÅ STÅLBROAR

Minnesanteckningar från en studieresa till Japan

1992

Författare: Ylva Colldin

Avdelning: Vägavdelningen

Projektnummer: 4231204-1

Projektnamn: Isolering och beläggning på vägbroar

Uppdragsgivare: VV

Distribution: Fri

  

du

  
Väg-och Trafik-

/Inst/tutet



INNEHÅLLSFÖRTECKNING
N

.1.2

.1.3

ORIENTERING

HOKKAIDO

Hokkaido Development Bureau

Civil Engineering Research Institute,

Sapporo

Sapporo Development and Construction

Department

Muroran Development and Construction

Department

HONSHU-SHIKOKU BRIDGES

OSAKA

PUBLIC WORKS RESEARCH INSTITUTE

REFERENSER

Sid

10

13

16

17



1 ORIENTERING

Under maj månad 1992 fick jag tillfälle att göra en studieresa

till Japan tillsammans med Karl-Erik Ekesund (VV, Region Mitt),

Gerner Jörgensen (Kjessler & Mannerstråle AB) och Pereric

Westergren (VV) (figur 1).

 

Figur 1. Samlad trupp på studieresa i Japan.

Syftet med resan var att diskutera och studera isolerings- och

beläggningssystem samt snö-, is- och vindproblem för stålbroar.

Den direkta anledningen har varit Höga Kusten-bron över Ånger-

manälven, med planerad byggstart under 1993. Bron ingår som ett

av flera projekt i det "visionspaket" som ska ge E4:an genom

Västernorrland den standard som EG och 2000-talet kräver.

Höga Kusten-bron blir en hängbro med ståldäck på cirka 40000 m2,

spännvidd 1200 m och fri segelhöjd 40 m (figur 2). Lägsta upp-

mätta medeldygnstemperatur är -20°C. Minimitemperaturer ner till

-40°C kan förväntas liksom.maximitemperaturer upp till 30°C. Det



kalla klimatet ställer höga och speciella krav på isolering och

beläggning.
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Figur 2. Höga Kusten-bron.

Japan anses vara det land där man idag har störst erfarenhet av

stålbroar i kallt klimat.

De platser och personer vi besökt i Japan är:

Civil Engineering Research Institute, Hokkaido Development

Bureau, Sapporo, Hokkaido

Mr Nobuo Konagai (Head of Traffic Engineering Section),

Mr Masaaki Ueda,

Mr Tomohiro Tobe (Director General of Hokkaido Development

Bureau),

Mr Takumi Takashima,

Mr Tsugio Tanno,

Mr Fujihiko Nishimoto (Director General of the Civil Engineering

Research Institute),



Mr Kazuyuki Kawamura (Head of Maintenance and Management Sec-

tion)

m fl.

Huroran Development and Construction Department, Muroran,

Hokkaido

Mr Kohji Nishimura,

Mr Yasushi Takamatsu,

Mr Satoshi Nishimoto

m fl.

Sapporo Development and Construction Department, Sapporo,

Hokkaido

Mr Tokoaki Kobayashi (Director General),

Miss Kanako Ito

m fl.

maintenance Department Bureau, Okayama

Mr Satoshi Kashima (Deputy Director of Planning & Development

Department, Honshu-Shikoku Bridge Authority, Tokyo),

Mr Iwao Ohtsuka (Honshu-Skikoku Bridge Authority, Okayama)

Hitachi Zosen Corporation, Osaka

Mr Hiroshi Tanaka (Hitachi Zosen),

Mr Masao Fujisawa (Manager of Bridge Department, Public Works

Bureau, Osaka)

Public WOrks Research Institute (PWRI)

Mr Kazuyuki Kubo

m fl.

2 HOKKAIDO

Hokkaido (41°21' - 45°33' N. Lat 139°20' - 148°53' E. Long) är

Japans mest nordliga Ö (figur 3). (Area: 83520 km2 (22 procent

av Japans totala yta). Befolkning: 5,7 milj (4,6 procent av

Japans totala befolkning)).



Klimatet beskrivs med fyra distinkta årstider. Sommaren är varm

men kort. Vintern är kall och kraftiga snöfall förekommer frek-

vent. Den lägsta temperaturen har uppmätts i staden Asahikawa

(-41°C). I Sapporo har, under de senaste trettio åren, minimi-

temperaturer mellan -25 och -35°C uppmätts. Motsvarande dygns-

medeltemperatur har dock inte varit lägre än -5°C.

Stålbroar började introduceras i början av 1900-talet på

Hokkaido. Idag är 70% stålbroar ochresten i betong (med stål-

broar menas här även stålbroar med betongfarbana). Av de totalt

27000 broarna på Hokkaidos riksvägar, som Hokkaido Development

Bureau har ansvar för, är 11000 stålbroar.
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Figur 3. Hokkaido.



2.1 Hokkaido Development Bureau

Hokkaido Development Bureau omfattar bl a ett antal Development

and Construction Offices samt organ som the Civil Engineering

Research Institute i Sapporo.

Vid vårt besök på Hokkaido besökte vi ovan nämnda forsknings-

institut samt Development and Construction Office i Sapporo res-

pektive Muroran (se figur 4). Vår värd var Mr Konagai (Head of

Traffic Engineering Section, Road Division vid Civil Engineering

Research Institute). Kontakter med Mr Konagai hade knutits i

samband med hans besök vid VTI i november 1991.

ORGANIZATION

Hokkaido Development Agency

Hokkaido Development Bureau

_Director General's Secretariat

_Construction Department

Agriculture and Fishery Department

 

_Port and Harbor Department

 

__Building and Repairs Department

Development and Construction Offices

 

A Civil Engineering Research Institute

 

  

Auxiliary Organ

 

_Construction Machinery Works

Figgr 4. Hokkaido Development Bureau (Ref. 1).

2.1.1 Civil Engineering Research Institute, Sapporo

Forskningsinstitutet ingår (sedan 1951) som en enhet i Hokkaido

Development Bureau, har totalt 216 anställda och en forsknings-

budget på 1587 milj yen (1991). De för oss mest intressanta av

institutets avdelningar var här Structures Division och Road

Division.



Vi besökte institutet vid två skilda tillfällen (olika dagar)

under vår värds ledning.

Vid första tillfället samtalade vi, vid en mycket formell "audi-

ens", med Mr Tobe, Director General for Hokkaido Development

Bureau. (Samtalen fördes för Mr Tobes del uteslutande på japans-

ka med Mr Konagai som tolk). Besöket fortsatte sedan med möte

och diskussioner inom aktuellt ämnesområde, varvid presentatio-

ner hölls av utvalda experter från forskningsinstitutet.

Mr Ueda informerade om "Roads in Hokkaido" (4). Bland annat be-

handlades de s k Five Year Road Improvement Plans för Hokkaido

(från 1954-58 till 1988-92). Vidare presenterades vägbyggnad på

Hokkaido, mot bakgrund av rådande speciella klimatförhållanden

på ön med problem som tjällyftning och stora snömängder. Rådande

förhållanden ställer stora krav på speciell mätutrustning liksom

på typav vägkonstruktion, Vägunderhåll samt vinterväghållning.

Mr Takashima informerade därefter om gjutasfaltbeläggning på

stålbroar på Hokkaido, Mastic Asphalt Pavement in Hokkaido"

(5).

Åtta broar med ståldäck och gjutasfaltbeläggning, byggda 1986-

1991, finns på Hokkaido. Aktuella huvudspann ligger mellan 33

och 150 m. Längst upp i norr ligger Kita-Asahikawa Ohasi Bridge

(klar 1991, längd 96 m varav 95 m huvudspann). Störst är Sapporo

Ohasi Bridge (klar 1988, längd 985 m varav 150 m huvudspann).

Bannaguro Ohasi Bridge och Barato Ohasi Bridge fick vi senare

beskåda vid en broinspektionsresa i Sapporos omgivningar.

Mr Takashima menade att man för aktuella stålbroar valt gjut-

asfaltbeläggning pga följande goda egenskaper hos materialet:

vattentäthet

stabilitet

flexibilitet

vidhäftningsförmåga



Man var dock medveten om de problem som kan uppstå med gjutas-

falt under kalla klimatförhållanden. Dessa problem hade formule-

rats på följande sätt (5):

- försämrad flexibilitet med tiden,

- samband mellan gjutasfaltens utläggningstemperatur och utflyt-

ningsförmåga under kalla förhållanden,

- behov av tvärgående fogar i gjutasfaltbeläggningen på broar

med stora spann.

Vi fick under den aktuella presentationen och efterföljande

diskussion klart för oss att isolering (i egentlig mening) ej

används på stålbroar på Hokkaido. Gjutasfalt (benämnd guss-

asphalt eller mastic asphalt) lägges som regel direkt på stål-

farbanan efter rengöring och behandling av ståldäcket med s k

adhesive tack coat; en bitumen- och lösningsmedelsbaserad pro-

dukt. Brobeläggningen lägges som regel i två skikt (bindlager av

gjutasfalt och slitlager av asfaltbetong, om vardera 30-40 mm.

Om ståldäcket är försett med stålbultar (beroende på brons lut-

ning) lägges bindlagret 60 mm tjockt). Föreskriven utläggnings-

säsong sträcker sig från juni till oktober månad.

Gjutasfalten karaktäriseras enligt japansk standard (JIS =

Japanese Industrial Standard). Nedan anges aktuella specifika-

tioner och krav för standardbindlager i Japan:

bindemedelshalt (7-10 vikt-%)

- viskositet enligt Lüer vid 240°C (520 s)

penetration, stämpelvärde vid 40°C; 52,5 kg/5 cm2;30 min

(1-4 mm)

lågtemperaturflexibilitet, böjtest vid -lO°C

dynamisk stabilitet vid 60°C

Bindemedlet karaktäriseras på motsvarande sätt med avseende på

parametrar som:

- penetration vid 25°C (15-30 1/10 mm)

- mjukpunkt (58-68°C)



- duktilitet vid 25°C (210 cm)

Trinidadasfalt tillsätts.

För Hokkaido kan mjukare gjutasfalt (med lägre viskositet och

penetration) användas, vilket varit fallet för t ex Bannaguro

Ohasi Bridge.

Förmiddagens möte avslutades med ett inlägg av Mr Tanno om

Hakucho Ohashi bridge, under byggnad vid Muroran City. Vi be-

sökte senare under dagen Muroran och fick då ytterligare infor-

mation om denna bro (se 2.1.2).

Vid de avslutande diskussionerna samt under färd mellan Sapporo

och Muroran kunde bl a konstateras:

- För aktuella stålbroar på Hokkaido är stålplattan 12 mm tjock

och avståndet mellan avstyvningar 300 mm.

- Vanligast förekommande (isolerings-) och beläggningssystem på

stålfarbanor är uppbyggt med primer, gjutasfalt, tackcoat,

gjutasfalt eller asfaltbetong samt (för slitlager med gjut-

asfalt) chippings. Gjutasfalt benämns gussasphalt eller

asphalt mastic.

- Behandling av stålfarbanor med zinkrik färg har förekommit,

men ej varit tillfredsställande.

- God vidhäftning mellan gjutasfalt och stålfarbana anses vara

det viktigaste kravet. Vidhäftningsprovning på bro utförs dock

normalt ej.

Vid ett senare tillfälle återvände vi till the Civil Engineering

Institute med Mr Konagai. Vi fick då träffa Mr Nishimoto, Direc-

tor General för forskningsinstitutet, för samtal. Dessutom.med-

verkade Mr Kawamura, Head of Maintenance and Management Section

vid institutet.



Vid samtal med Mr Kawamura framkom att viss provning av gjut-

asfalt förekom vid institutet. Följaktligen fanns också prov-

ningsutrustning att beskåda. Vi begav oss därför till aktuell

laboratorielokal för ett kort studiebesök. Mr Kawamura förevi-

sade här en utrustning för provning av stabilitet hos asfaltbe-

läggning (plastic flow resistance), en s k DS-tester från TRRL

(DS = Dynamic Stability). Stabilitet provas vid 60°C, 10000

överfarter och hastighet 42 pulser per minut. Spårdjupet regist-

reras. Utrustning för provning av lågtemperaturflexibilitet

fanns ej. Denna provning överlåtes åt tillverkaren, menade Mr

Kawamura.

2.1.2 Sapporo Development and Construction Department

Vid Sapporo Development and Construction Department mötte vi

bl a Mr Kobayashi, Director General och Miss Ito, för diskus-

sioner kring gjutasfalt som isolering och beläggning på stål-

broar.

Mötet inleddes med en video om provläggning med gjutasfalt. Fyra

typer hade provlagts. Applicerbarhet hade i huvudsak bedömts

(viskositet enligt Lüer). Utläggning hade utförts maskinellt.

Efter avslutat möte inspekterades två broar i Sapporos närhet.

De aktuella broarna var Barato Ohasi Bridge och Bannaguro Ohasi

Bridge (5).

Barato Ohasi Bridge

Barato Ohasi Bridge ligger på Route 231 längs Sosei canal river

och är en s k girder bridge med stålfarbana. Bron blev färdig

1990 och är totalt 375 m lång med huvudspann på 98 m (5, 6).

Bindlager och slitlager utgörs av gjutasfalt (40 mm) respektive

asfaltbetong (40 mm) (6). Beläggningen var således cirka två år

gammal vid vår inspektion. Inga synbara sprickor kunde noteras.
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Bannaguro Ohasi Bridge

Bannaguro Ohasi Bridge leder över Barato river nära korsningen

mellan Route 231 och Route 337. Bron är en kabelbro med stålfar-

bana. Den blev färdig 1990 och är totalt 230 m lång med huvud-

spann på 140 m. Bindlager och slitlager utgörs av gjutasfalt

(60 mm, pga stålbultar i ståldäcket) respektive asfaltbetong

(40 mm). Beläggningen var vid vår inspektion fri från synbara

sprickor.

2.1.3 Muroran Development and Construction Department

Huvudsaklig anledning till vårt besök i Muroran var Hakucho

Ohashi Bridge. Som tidigare nämnts hade vi redan vid Civil

Engineering Research Institute i Sapporo fått en presentation

kring denna bro av Mr Tanno (8).

Vid Muroran Development Construction Department stod Mr Nishi-

mura för ett kort inlägg om Hakucho Bridge mot bakgrund av expe-

rimentella studier kring främst snöproblem. Studierna hade ut-

förts i fält på bromodeller uppbyggda i mindre skala (9). Senare

besökte vi det aktuella "platskontoret" för ytterligare informa-

tion dm bron samt diskussioner. En modell av bron förevisades

OSS.

Hakucho Ohashi Bridge är under konstruktion över hamninfarten

till Muroran City. Bron blir en av världens största hängkabel-

broar med en total längd på 1380 m och huvudspann 720 m (fi-

gur 5).

Förberedelser inför brons uppförande inleddes redan 1985. (Sedan

1981 har vindmätningar utförts på platsen för brobygget). Pro-

jektet beräknas vara slutfört 1996 eller 1997.

Brons fundament (main tower foundation) är placerade på stort

djup; för ett av fundamenten 73 meter under vattenytan (fi-

gur 6). Endast ett fåtal broar har så djupt liggande fundament.
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Brons kraftigaste kablar har en diameter på cirka 50 cm.

Modellprovning har utförts för att testa konstruktionens aero-

dynamiska stabilitet (10). Vindtunnelförsök utförs i allmänhet

för denna typ av brokonstruktioner samt beräkningar av den ef-

fekt stora snömängder kan få på bron. Modellprovning utförs i

första hand för att få en försäkran om att fundament (main

tower) och brobalk (stiffening girder) kommer att fungera på

tillfredsställande sätt i den färdiga konstruktionen.

Tre typer av vindpåverkan anses förekomma (10):

- "Plutter", divergent oscillation orsakad av konstruktionens

egensvängning.

- "Vörtex excitation" (vortex = virvel), begränsad oscillation

orsakad av cykliska krafter med icke-divergent oscillation som

möjlig följd.

- "Buffeting", påtvingad oscillation orsakad av turbulens.

För Hakucho Ohashi har således brobaneplatta av s k box girder

typ valts utifrån erhållna resultat vid vindtunnelförsök. Bron

konstrueras för vindhastigheter upp till 67 m/s.

Stora mängder snö på bron kan tänkas påverka brons vindkänslig-

het eftersom dess "form" då ändras. Undersökningar har därför

utförts för att simulera hur snöaccumulation inverkar i detta

fall. Modeller av bron har byggts på aktuell plats. Räcke (3

typer) och brobalkens utformning (2 typer) har testats under to-

talt fyra vintersäsonger. En simuleringsmodell har tagits fram i

samband med nämnda försök (9).

Hakucho Ohashi kommer att beläggas med gjutasfalt enligt japansk

standard (jfr 2.1.1) och asfaltbetong.
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Figur 6. Fundament för Hakucho Ohashi Bridge (Ref. 8).
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3 HONSHU-SHIKOKU BRIDGES

Ett besök vid de kända Honshu-Shikoku Bridges hägrade förstås

för oss alla (broförbindelserna ligger dock i ett område med

förhållandevis varmt klimat). Mr Kashima från Honshu-Shikoku

Bridge Authority (HSBA) i Tokyo och hans kollega från Okayama,

Mr Ohtsuka, hjälpte oss förverkliga denna vår intention. (HSBA

har ett huvudkontor i Tokyo, tre kontor (en för varje förbindel-

se) samt elva "branch offices"). Antalet anställda är cirka

700.)

Den aktuella dagen inleddes med ett kort besök vid Maintenance

Department Bureau i Osaka, där Mr Kashima beskrev det imponeran-

de broprojektet med hjälp av modeller och videofilm.

De tre broförbindelserna förenar öarna Honshu och Shikoku över

Seto Inland Sea (figur 7). Förbindelsen mellan Kojima och

Sakaide (Kojima-Sakaide Route) öppnades 1988 (byggnadstid cirka

tio år). Övriga två förbindelser slutförs under 90-talet.

Kojima-Sakaide Route spänner över fem.mindre öar i Seto Inland

Sea och har dubbla brodäck, det övre för motorväg och det undre

för järnväg. Från Honshu-sidan mynnar broförbindelsen ut via

fyra parallella tunnlar, Washuzan Tunnel. Broförbindelsen består

av nio bro- och viaduktdelar varav tre är hängkabelbroar med

spann på 940-1100 m. Nämnas kan att Minami Bisan-Seto Bridge har

kablar med världens största diameter, 107 cm (figur 8). Cirka

12000 fordon (varav 30% lastbilar), passerar dagligen över bro-

förbindelsen, berättade Mr Kashima, 120 man arbetar ständigt med

underhåll på denna Route och kontinuerlig TV-övervakning har

inrättats.

I Kobe-Narouto Route ingår två broar, Ohnaruto Bridge och Akashi

Bridge. Ohnaruto öppnades 1985 och är en hängbro i tre spann med

huvudspann på 876 m. Akashi är under byggnad och blir av samma

typ som Ohnaruto, men med betydligt längre huvudspann, cirka

1990 m (världens längsta). Bron beräknas bli färdig 1998.
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Onomichi-Imabari Route ska totalt omfatta tio broar, varav fem

redan öppnats för trafik.

Tyfoner förekommer ofta i Japan, vilket måste tas hänsyn till

för brokonstruktioner av detta slag. Omfattande modellförsök

utförs därför, bl a i vindtunnel, för bestämning av en konstruk-

tions vindstabilitet. Jordskalv är en annan frekvent förekomman-

de företeelse som måste tas hänsyn till vid design och konstruk-

tion av i synnerhet hängbroar med långt spann. Honshu-Shikoku

broarna konstrueras för attmotstå maximalt möjlig påverkan av

jordskalv (statistiskt bestämt).

Omfattande utmattningstester (large scale fatigue tests 1975)

har utförts, vilket bl a resulterat i att speciell utrustning

utvecklats för detektering av "blowholes" och andra defekter i

svetsfogar.

Det isolerings- och beläggningssystem som valts för de aktuella

hängbroarna är (återigen) gjutasfalt som bindlager och asfaltbe-

tong (benämnt synthetic high density asphalt) som slitlager (11,

18). Stålet behandlas mot korrosion med zinkrik färg, epoxifärg

och fluoropolymerfärg (11, 18). Att få närmare beskrivet vad

synthetic high density asphalt står för visade sig inte vara

möjligt. Detsamma gäller för ovan nämnt korrosionsskyddssystem.
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4 OSAKA

I Osaka ledsagades vi av mr Tanaka från firma Hitachi Zosen Cor-

poration samt Mr Fujisawa från Bridge Department i Osaka.

Hitachi Zosen har byggt stålbroar i Japan sedan 1900. Seto

Bridge (Honshu-Shikoku Bridges) och Konohana Bridge (Osaka) är

exempel på broar som konstruerats av företaget under senare tid.

Under vårt besök i Osaka passerade vi över ett antal av stadens

800 (!) broar samt besökte Hitachi Zosen Wind Tunnel Facilities.

Konohana Bridge var en av de broar vi vandrade över, en s k

self-anchored mono-cable suspension bridge (figur 9). Bron är

den första i världen i sitt slag. Den öppnades delvis för trafik

1990 och är nu i bruk till fullo. Mr Tanaka menade att bron

fungerar bra men att problem eventuellt kan uppstå om ett tiotal

ar.

Under vårt korta besök vid Hitachi Zosen förevisades företagets

vindtunnel med modell av Akashi-Kaikyo Bridge. Vindtunneln till-

hör en av de största i Japan (23 m x 8 m x 3 m).
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Figur 9. Konohana Bridge (Ref. 14).

5 PUBLIC WORKS RESEARCH INSTITUTE

PWRI ligger i Tsukuba, cirka 5 mil utanför Tokyo. Institutet har

473 anställda (1991) och bedriver forskningsverksamhet inom ett

stort antal områden. Bland totalt 11 avdelningar ingår Road De-

partment och Structure and Bridge Department, som i sin tur är

uppdelade i 7 respektive 3 mindre avdelningar (divisions). Vid

Bridge Department utförs bl a studier av hängbroar med stora

spann, varvid t ex institutets vindtunnel används (störst i

världen, figur 10).

Under vårt halvdagsbesök vid PWRI var Mr Kubo vid Pavement Divi-

sion vår värd. Han visade oss runt till the Large Wind Tunnel,

the Universal Testing Mashine och the Pavement Test Field. Besö-

ket avslutades med diskussionsmöte.
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Figur 10. Världens största vindtunnel vid PWRI.
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Världens största vindtunnel (41 m.x 30 m x 4 m) finns således

att beskåda vid PWRI. Vi fann att försöken ocksåhär (jfr av-

snitt 4) gällde Akashi Bridge. Försöken hade pågått under cirka

ett års tid. Att bygga modellen av Akashi Bridge hade kostat

cirka 1 miljon dollar och total provningskostnad i vindtunneln

var beräknad till ungefär samma belopp. Akashi byggs för vind-

hastigheter upp till 60 m/s (som mest har 50 m/s registrerats på

plats). Vid provning i vindtunnel har konstaterats att vindhas-

tigheter upp till 80 m/s krävs för att Akashi Brigde ska få

"flatter".

En 30 Mega Newtons Universal Testing Mashine förevisades oss vid

Bridge Division. Hundratals provkroppar i stor skala (bredd 3 m,

djup 3 m, höjd 15 m och spann 30 m) hade här provats för bl a

utveckling av nya och bättre armeringsmaterial. Vidare fanns

provningsutrustning för att åstadkomma biaxialt tryck (1000 resp

200 ton) för beam column test liksom cyklisk tryckpåverkan för

simulering av jordskalvspåverkan (i150 ton; :50 ton).

Slutligen togs vi med på en biltur längs en Pavement Test Track,

som ingår bland institutets totalt 13 olika Road and Traffic

Experimental Facilities (17). Inga pågående aktiviteter fanns

dock att beskåda. Bland övriga faciliteter fanns ett Skid Re-

sistance Test Field och en testtunnel för fullskaleförsök (700 m

lång) liksom ett Pavement Test Field. På det senare hade brobe-

läggningar för Honshu Shikoku Bridges provats ut under 3-4 år

(avslutat för mer än 5 år sedan). Ett antal beläggningssystem

hade då enligt Mr Kubo provats här och bedömts med avseende på

applicerbarhet, slitstyrka, sprickbenägenhet underhåll m m. Uti-

från erhållna provningsresultat hade ett system med gjutasfalt

och asfaltbetong valts (jfr avsnitt 3). Primer med "bituminous

rubber" hade valts (olika primertyper hade enligt Mr Kubo ej

provats) samt tack coat av "rubber-containing asphalt emulsion".

Vid efterföljande möte försökte vi få en närmare beskrivning av

det beläggningssystem som provats ut vid institutet, för t ex

Seto Ohashi Bridge. Ingen av de japanska mötesdeltagarna menade

sig emellertid vara tillräckligt insatt för att kunna besvara
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våra frågor. Ingen detaljerad dokumentation fanns heller att

tillgå och ingen av de personer som varit engagerade i undersök-

ningarna (som påbörjades för cirka 10 år sedan) fanns längre

kvar vid institutet. Kunskap om ingående material ansågs f ö

vara en fråga för tillverkaren och av mindre betydelse i samman-

hanget. Slutligen lyckades man dock få fram viss dokumentation

(18). Ur denna kan bl a utläsas angående beläggningssystemet för

Seto Ohashi Bridge:

Bindlagret består av gjutasfalt med god stabilitet och bear-

betbarhet. Man konstaterar att isolering i egentlig mening ej

behövs eftersom gjutasfalt är ett vattentätt material. Som

primer mellan bindlager och stål används s k bituminous rubber

(polymermodifierad bitumenlösning?).

Slitlagret utgörs av asfaltbetong med speciellt hög flow re-

sistance. (Man menade vid vårt möte att 4-6% polymer eventu-

ellt ingår i asfaltmassan). Som tack coat (mellan skikt) an-

vänds rubber-containing asphalt emulsion.

I figurerna anges standardvärden för aktuell gjutasfalt, as-

faltbetong samt i asfaltbetongen ingående bitumen (jfr avsnitt

2.1.1). Vidare beskrivs aktuell arbetsprocess.

För övrigt beskrivs i dokumentationen rengöring och behandling

av stålkonstruktionen med ett korrosionsskyddssystem. Korro-

sionsskyddet är enkombination av zinkrik färg, epoxifärg samt

polyuretan- eller fluororesinfärg.

Bindlager och slitlager är 40 respektive 35 mm tjockt. Tjock-

leken har fastlagts efter fältundersökningen vid PWRI, då yt-

terligare en tjocklekskombination testades (35 + 30 mm).
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