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Titel

Polymermodiñerat isolerings- och beläggningssystem för Högakustenbron.

En sammanställning över utvecklingsarbete, provningar och erfarenheter.

 

Referat

Högakustenbron är en av Europas största hängbroar och unik i världen genom sitt nordliga läge. Det kalla

klimatet och de stora temperaturvariationema ställer höga och speciella krav bl.a. på brons isolerings- och

beläggningssystem.

Högakustenbron har fått ett isolerings- och beläggningssystem som ska kunna fylla de högt ställda kraven

som forrnulerats för bron. Valet av system är ett resultat av det omfattande projektarbete som sammanfattas i denna

dokumentation.

Systemet från stålytan räknat består av epoxiprimer, epoxi, polymermodifrerad bitumenmatta, polymer-

modifrerad gjutasfalt och som slitlager polymermodiñerad stenrik asfaltbetong med fiberinblandning.

Projektet har drivits av Vägverket i samarbete med VTI. Ett antal svenska tillverkare och entreprenörer i bran-

schen har aktivt medverkat, liksom utländska institut och experter inom området. Projektet startade 1992 och

har sedan dess pågått i olika utvecklings-, utvärderings- och provningsskeden.

Laboratorieprovningar och jämförande fältförsök har utförts på ett antal isolerings- och beläggningssystem, i

avsikt att kunna välja rätt system för bron.

Inledande laboratorieundersökningar omfattade provning av vidhåftnings-, skjuvhållfasthets- och glid-

egenskaper för utvalda isoleringssystem och produkter vid olika temperaturer. Isoleringssystem med polymer-

bitumenmatta, polymerasfaltmastix samt konventionell asfaltmastix ingick i undersökningarna.

Laboratorieprovning och jämförande fältförsök utfördes på ett utvalt antal isolerings- och beläggningssystem.

Provlåggning utfördes på bro BD 1377 vid Pitsund under sommaren 1993, med uppföljningar t.o.m. maj 1997.

För ett antal aktuella systern ingick i projektet också utmattningstest vid Otto Graf Institut i Stuttgart.

Provningen utfördes i enlighet med de tyska normerna för stålbroarZTV-BEL-ST 92 ,Bauerschwellbiegeprüñmg

(men vid temperaturer från -30°C till +30°C).

Uppdraget att utföra isolering och beläggning på bron gick ijuli 1996 till Skanska som valde Binab och DAB

till underentreprenörer. Isolerings- och beläggningsarbetena utfördes under sommaren och hösten 1997. Slitlagret

lades i oktober, och den 1 december samma år öppnades bron officiellt.

Fortlöpande provning utfördes i anslutning till de olika utläggningsarbetena.
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The High Coast Bridge is one of the world°s longest suspension bridges. The waterprooñng and pavement for

this bridge had to be chosen with care. A lowest average temperatureof -20°C, a minimum temperature of

-40°C and a maximum temperature of+30°C have been recorded in this region of Sweden.

T0 be able to recommend the most suitable system for the bridge, a research project was started by the Swedish

National Road Administration as early as 1992. As a result of research and testing during the project period, a

suitable system for the bridge was suggested by the Swedish Road Administration in 1996.

The waterproofmg and pavement system chosen for the High Coast bridge consists ofan epoxy primer sys-
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FÖRORD

Projektet omfattar en sammanställning av den dokumen-

tation om isolerings- och beläggningssystem för Höga-

kustenbron som tagits fram inom Vägverksproj ekt sedan

1 992.

Sammanställningen har utförts på uppdrag av

Vägverket, avdelningen för bro och tunnel. Projektledare

vid Vägverket har varit Pereric Westergren.

Lektör vid publiceringsseminariet var Svante

Johansson Vägverket.

Linköping, augusti 1998

Ylva Edwards
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Polymermodifierat isolerings- och beläggningssystem för Högakustenbron

En sammanställning över utvecklingsarbete, provningar och erfarenheter

av Ylva Edwards, Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI

Pereric Westergren, Vägverket

Sammanfattning
Högakustenbron med sin totala längd på cirka 1800

meter och fri spännvidd på 1210 meter, en av Europas

största hängbroar. Den är dessutom unik genom sitt nord-

liga läge, och saknar därför motsvarighet i sitt slag i värl-

den vad gäller isolering och beläggning. Det kalla klima-

tet och de stora temperaturvariationerna ställer höga och

speciella krav bl.a. på brons isolerings- och belägg-

ningssystem.

Tidigt i projekteringen av Högakustenbron disku-

terades vilken isolering och beläggning som skulle väljas

till bron. En inledande litteraturstudie utfördes av

Vägverket varvid konstaterades att det inte fanns några

motsvarande hängbroar (i så kallt klimat) som kunde

användas som referensobjekt till Högakustenbron.

Baserat på information från bl.a. litteraturstudien togs

en del kontakter med kollegor i Japan, Tyskland och

Danmark för diskussioner.

Vägverket beslutade starta ett projekt för utveckling

och utvärdering av ett antal möjliga system för bron. Pro-

jektet inleddes 1991 och har sedan pågått i olika

utvecklings-, utvärderings- och provningsskeden.

Laboratorieprovningar ochjämförande fältförsök har

utförts på ett antal isolerings- och beläggningssystem, i

avsikt att kunna välja rätt system för bron.

Inledande laboratorieundersökningar omfattade prov-

ning av vidhäftnings-, skjuvhållfasthets- och glid-

egenskaper för utvalda isoleringssystem och produkter

vid olika temperaturer. Isoleringssystem med polymer-

bitumenmatta, polymerasfaltmastix samt konventionell

asfaltmastix ingick i undersökningarna.

Laboratorieprovning ochjämförande fältförsök utför-

des på ett utvalt antal isolerings- och beläggningssystem.

Materialen liksom utförandet av de olika lagren i syste-

men valdes i första hand med utgångspunkt från Väg-

verkets då gällande föreskrifter samt erfarenheter från

tidigare vägverksprojekt. För god stabilitet i värme och

goda lågtemperaturegenskaper valdes SBS-modifierade

material (med undantag för referenssystemet enligt

Tj öm ). Systemens totala tjocklek valdes till 60 mm för

att inte öka brons egenvikt mer än nödvändigt.

Provbro

Provläggning utfördes på bro BD 1377 vid Pitsund un-

der sommaren 1993, med uppföljningar t.o.m. maj 1997 .
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Sammanfattningsvis konstateras, efter provläggning,

laboratorieprovning och uppföljningar på bron, att den

polymermodifierade asfaltmastixprodukten från provbron

var mindre defonnationsbenägen vid högre temperaturer

än referensmastix Tjörn . Den hade också bättre låg-

temperaturegenskaper.

Polymergjutasfalten hade likaledes påtagligt bättre

lågtemperaturegenskaper än den icke polymer-

modiñerade gjutasfaltprodukten. Beträffande stabilitet

och förmåga att motstå plastisk deformation vid högre

temperaturer kunde däremot ingen förbättring beroende

på polymertillsats konstateras. (Polymergjutasfalten hade

högre bindemedelshalt och mindre maximal stenstorlek

än den icke polymermodiñerade gjutasfalten.)

Allvarlig sprickbildning konstaterades endast för

referenssystemet vid uppföljningama på Pitsundsbron.

Vidhäftningsprovning utfördes vid besiktningen hös-

ten 1995, varvid konstaterades att vidhäftningen var

mycket god för samtliga system.

Utmattningstest vid FMPA

För ett antal aktuella system ingick i projektet också

utmattningstest vid Otto Graf Institut (Forschungs- und

Materialprüfungsanstalt FMPA) i Stuttgart. Provningen

utfördes i enlighet med de tyska normerna för stålbroar

ZTV-BEL-ST 92 Dauerschwellbiegeprüfung (men vid

temperaturer från -30°C till +3 OOC).

Erhållna resultat var goda för de polymermodiflerade

systemen. Referenssystemet klarade inte provningen vid

+20°C och provades därför inte vidare (vid -ZOOC och -

30°C).

I anslutning till provningama vid FMPA undersöktes

de ingående materialen också vid VTI. Syftet med VTI-

undersökningen var att kontrollera utsänt material från

tillverkarna (Binab, Nynäs och NCC) samt att jämföra

erhållna resultat med motsvarande värden erhållna för

material som återsänts till VTI efter utförd uppvärmning

i samband med provberedningen för utmattningstest.

Isolerings- och beläggningssystem för Högakusten-

bron

Undersökningarna har resulterat i att Vägverket upp-

handlat ett isolerings- och beläggningssystem som från

stålytan räknat består av epoxiprimer, epoxi, polymer-



modifierad bitumenmatta, polymermodiñerad gjutasfalt

och som slitlager polymermodiñerad stenrik asfaltbetong

med fiberinblandning.

Upphandlingen baserar sig på BRO 94 och en prome-

moria från Vägverket (som kom ut under våren 1996). I

promemorian anges fyra alternativa systemupp-

byggnader. Där listas också materialkrav och krav gäl-

lande förundersökningar, systemprovning (vid FMPA),

arbetets utförande samt fortlöpande provning.,

Uppdraget att utföra isolering och beläggning på bron

gick i juli 1996 till Skanska som valde Binab och DAB

till underentreprenörer. Isolerings- och beläggningsarbet-

ena utfördes under sommaren och hösten 1997 . Slitlagret

lades i oktober, och den 1 december samma år öppnades

bron officiellt.

Brobaneplattan blästrades med hjälp av robotstyrd

stålkulebläster (istället för handhållen bläster). Endast

10 ton avfall producerades jämfört med 250 ton för mot-

svarande nämnda alternativ. Detta var ur miljösynvinkel

mycket tillfredsställande. Väderskydd användes vid be-

hov under blästring, primerbehandling och svetsningsar-

betet.

Skydds- och bindlagret lades sedan ut under totalt 7

veckors tid. Polymergjutasfalten tillverkades i ett asfalt-

verk nära bron och färdigblandades sedan i transport-

blandare.

Slitlagret lades under totalt 4 dagar. Heatingaggregat

användes för uppvärmning av gjutasfaltunderlaget. God

vidhäftning mellan Slitlagret och gjutasfalten kunde där-

med erhållas.

Polymermod. ABS (PABS)

Polymermod. gjutasfalt (PGJA 8)

Matta

Epoxi

Epoxiprimer

Stål

 

Kvalitets- och värmestabilitetskontroll

Fortlöpande provning utfördes i anslutning till de olika

utlåggningsarbetena.

För den polymermodiñerade bitumenmattan kontrol-

lerades (enligt angivna krav) mattans tjocklek och flexi-

bilitet samt svetsbitumenets mjukpunkt. Även analys med
GPC och fluorescensmikroskopi genomfördes.

För polymergjutasfalten kontrollerades stämpelvärde,

forrnstabilitet (vid 80°C) samt analyserades återvunnet

bindemedel för jämförelse med motsvarande värden för

ursprungligt bindemedel. Mjukpunktskravet var 2650C,

och kravet på elastisk återgång minst 75%.

För den polymermodiñerade stenrika asfaltbetongen

togs prov fortlöpande ut för återvinning och analys av

bindemedlet, enligt i princip samma förfarande som för

den polymennodifierade gjutasfalten. Motsvarande krav

för mjukpunkt och elastisk återgång var 70°C respektive

85 % för det återvunna bindemedlet i asfaltmassan. Prov

togs också ut från den färdiga beläggningen för bestäm-

ning och kontroll av hålrumshalt och deforma-

tionsresistens.

Vidhåftningsprovning utfördes för samtliga lager på

bron, utom mellan slitlager och bindlager. Denna prov-

ning kom att utföras senare, under sommaren 1998.

35 mm

22 mm

3.5 mm

500 p (600 g/m2)

100 p. (100 g/m2)

Figur Isolerings- och beläggningssystem för Högakustenbron
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Polymer modified waterproofing and pavement system for the High Coast bridge in Sweden.

Research, testing and experience.

Ylva Edwards, Swedish National Road and Transport Research Institute, VTI

Pereric Westergren, Swedish National Road Administration, SNRA

Summary

This document describes a project for choosing the most

suitable wateiprooñng and pavement system for the High

Coast bridge over the Ångerman river. The bridge has a
length of 1 800 metres and with its pylons, which

measure 180 metres above water level, it is now

Sweden°s tallest structure. The High Coast bridge is one

of the world's longest suspension bridges and was

completed in the autumn of 1997 . The oñicial opening

took place on 1 December 1997 .

The waterproofing and pavement for this bridge had

to be chosen with care. A lowest average temperature of

-20°C, a minimum temperature of -40°C and a maximum

temperature of +30°C have been recorded in this region

of Sweden. To be able to recommend the most suitable

system for the bridge, a research project was started by

the Swedish National Road Administration as early as

1992.

A literature study was performed to lind similar bridge

objects in cold climates corresponding to the High Coast

climate. No such bridge (for use as a reference object)

was found. Based on information from the literature

study, contacts were established with colleagues in Ja-

pan, Germany and Denmark for discussions.

Various waterprooñng and pavement products and

systems were tested in the research project, both

separater and in different combinations for evaluation.

Laboratory testing was performed at the Swedish

National Road and Transport Research Institute (VTI),

starting in 1992. Testing covered Characteristics and

performance of the various products and systems at low

and high temperatures.

Important parameters studied for total built-up systems

included adhesion (to steel deck and between layers),

shear and sliding resistance.

Systems with SBS-modified bituminous sheet (3.5

mm thick), SBS-modified fine aggregate mastic asphalt

(4 mm) and conventional fine aggregate mastic asphalt

(4 mm) were compared. The conventional mastic asphalt

system corresponds to the system used in 1981 for an-

other large Swedish steel bridge, the Tjörn bridge, as a

reference for the new polymer-modiñed systems.
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Test bridge

In 1993, eight different systems were laid on a steel

bridge at Pitsund (further north than the High Coast

bridge) for evaluation on site and laboratory testing at

VTI. Sixteen test areas (2 m x 2 m) were prepared on the

bridge.

All material used on the bridge was tested at VTI for

characteristic and functional performance. Testing was

performed according to BRO 94 test programmes for

primer and sheet products. Fine aggregate and coarse

aggregate mastic asphalt products were tested for para-

meters such as indentation value, dimensional stability,

softening point Wilhelmi, low temperature test Herrmann,

dynamic creep test, three-point loading test and thermal

stress restrained specimen test (TSRST). Recovered bin-

der was also tested (traditional analysis, chemical analy-

sis (Iatroscan, GPC), fluorescence microscopy and low

temperature BBR analysis).

When laying the test areas in 1993, tensile bond tes-

ting was performed on the bridge. Temperature

measurements were made during laying. Follow-up

inspections on the bridge were made, twice in 1994,

once in October 1995 and once in May 1997. The test

areas were visually inspected, mainly for cracks. Severe

cracking was observed only for the reference system, on

both test areas. At the inspection in October 1995, tensile

bond tests were also performed. The results were gene-

rally very good for all systems.

Fatigue tests

Fatigue tests of the entire waterproofing and pavement

system were performed for four possible systems and the

reference system at the Otto Graf Institute (FMPA) in

Stuttgart from 1994 to 1995. Testing was performed in

accordance with the German ZTV-BEL ST-92

° Dauerschwellbiegeprüfung , but at temperatures from

-30°C to +30°C.

Fatigue test results were good for all four polymer-

modiñed systems and test temperatures. The reference

system did not pass the test at +20°C and was therefore

not tested further (at -20°C and -30°C).

11



Testing was performed at VTI on original material

(cubes and blocks) from the manufacturer and on mate-

rial retumed from the Otto Graf Institute after heating for

test specirnen preparation. Recovered binder ñom origi-

nal products and heated products was compared to the

original binder. This was done for quality and heat stabil-

ity control of the products used.

System for the High Coast bridge

As a result of research and testing during the project

period from 1991 to 1995, a suitable system for the

bridge was suggested by the Swedish RoadAdministra-

tion.

The public procurement was completed in July 1996.

The waterproofmg andpavement system consists of an

epoxy primer system, an SBS-modified bituminous sheet

layer, coarse aggregate mastic asphalt with SBS-modified

bitumen and split mastic asphalt with SBS-modified bi-

tumen and fibres. The system was laid during late sum-

mer and autumn of 1997.

The steel deck surface was blasted using grit and steel

ball robot blast equipment (instead ofmanually operated

grit blasting). Only 10 tons of waste product was

produced, compared to 250 tons in the case of manually

operated blasting. This was very satisfactory from the

health and environmental point ofview. A protective tent

for all-weather work was used as necessary during

blasting, primer and epoxy application, as well as during

welding ofthe SBS- modified bituminous sheet.

The binder course was then laid during a total period

of 7 weeks. The polymer-modified coarse aggregate

mastic asphalt product was produced in a mixing plant

near the bridge. Mixing was completed during transport

to the bridge in a specially developed mobile mixer.

Totally 1760 tons were delivered.

Finally, the wearing course of polymer-modiñed stone

mastic asphalt was laid during a total of 4 days as late

as in October. Heating equipment had to be used to pre-

heat the binder course for good adhesion between bin-

der course and wearing course.

Stone mastic asphalt

Pol. mod. mastic asphalt PGJA 8

Sheet

Epoxy

Epoxy primer

Steel

 

Quality and heat stability control testing

Quality control testing was performed. Samples of all

products used were taken during work on the bridge. In

the case ofprefabricated materials, samples were taken

from deliveries to the bridge.

For the polymer-modified sheet, tests such as deter-

mination of thickness, low temperature flexibility and

softening point were performed, as well as GPC analy-

sis and fluorescence microscopy.

For the polymer-modified coarse aggregate mastic

asphalt (Mastic PGJA 8), testing ofindentation value and

dimensional stability (at 80°C) was performed by the

contractor for a large number of samples taken during

production and laying ofthe material. Samples were sent

also to VTI for recover of the binder, followed by bin-

der analysis. Tests included penetration, softening point,

breaking point, elastic recovery (at 10°C) and GPC

analysis. Recovered binder from original products and

heated products (during laying) was compared to the ori-

ginal polymer-modiñed binder. According to

requirements specifications for the binder coarse of this

bridge the softening point ofthe recovered binder should

be at least 65 0C and the elastic recovery at least 75 %.

For the polymer-modifled stone mastic asphalt

samples were taken out during production and laying and

sent to VTI for recovering of the binder and binder analy-

sis of the same parameters as for the binder course ma-

terial. According to requirements specifications for the

wearing coarse the softening point ofthe recovered bin-

der should in this case be at least 70°C and the elastic

recovery at least 85 %. Voids content was determined on

cores from the pavement and dynamic creep testing was

performed.

Tensile bond testing was performed on the bridge for

all layers. Laboratory test results were satisfactory and

the tensile bond test results from the bridge were in

accordance with the stated requirements.

35 mm

22 mm

3.5 mm

500 u (600 g/m2)

100 u (100 g/m2)

Figure Waterproofing and pavement systemfor the High Coast bridge

12 VTIRAPPORT 430



1 Orientering

Högakustenbron över Ångermanälven vid Veda står nu

klar. Eftersom vattendjupet vidVeda är stort (som mest

90 meter) har man här valt att bygga en sk. fullständig

hängbro med ståldäck. Bron är, med sin totala längd på

cirka 1800 meter och fri spännvidd på 1210 meter, en av

Europas största hängbroar. Den är dessutom unik genom

sitt nordliga läge, och saknar därmed motsvarighet i sitt

slag i världen vad gäller isolering och beläggning.

Högakustenbron ersätter den nu drygt 50 år gamla

Sandöbron som länge hade världens längsta bågspann av

betong på 264 meter och en total utsträckning (egentli-

gen två broar) på 2770 meter.

 

Figur 1 Sandöbron som länge hade världens längsta

bågspann av betong på 264 meter

Högakusten-proj ektet utgörs, förutom av den magni-

fika Högakustenbron, också av 32 km ny europaväg och

ett 30-tal nya broar. Bland de övriga broarna kan näm-

nas bron över Majorsviken och bron över Storsjön, båda

cirka 500 meter långa.

Med de nya vägarna och broama förkortas sträckan

mellan Härnösand och Örnsköldsvik med 44 km för den
tunga trafiken och med 11 km för privatbilister. Denna

ombyggnad av E4zan genom Västernorrland ska ge
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sträckan den standard som EU och 2000-talet kräver.

Projektet har pågått sedan 1993, och den 1 december

1997 invigdes bron.

Det kalla klimatet och de stora temperaturvariatio-

nema ställer höga och speciella krav bl.a. på brons

isolerings- och beläggningssystem. Lägsta uppmätta

medeldygnstemperatur i området är -20°C. Minimi-

temperaturer ner till -40°C kan förväntas liksom maximi-

temperaturer upp till 30°C.

Tidigt i projekteringen av Högakustenbrondiskutera-

des vilken isolering och beläggning som skulle väljas till

bron. Önskan var att använda ett bituminöst system.

Litteraturstudier och kontakter världen över visade att

det inte fanns några motsvarande hängbroar (i så kallt

klimat) som kunde användas som referensobjekt till

Högakustenbron. Det beslutades därför att laboratorie-

provningar och jämförande fältförsök skulle utföras på

minst fem isolerings- och beläggningssystem i avsikt att

kunna välja rätt system för bron.

Materialen liksom utförandet av de olika lagren i sys-

temen valdes i första hand med utgångspunkt från Väg-

verkets då gällande föreskrifter samt erfarenheter från

tidigare vägverksprojekt. För god stabilitet i värme och

goda lågtemperaturegenskaper valdes SBS-modifierade

material (med undantag för referenssystemet). Systemens

totala tjocklek valdes till 60 mm för att inte öka brons

egenvikt mer än nödvändigt.

De valda isolerings- och beläggningssystemen har

provats i laboratoriet och i fält. Laboratorieunder-

sökningar har utförts vid VTI och vid FMPA (Forsch-

ungs- und Materialprüfungsanstalt) i Stuttgart, under

perioden 1992 till 1996. Provläggning har utförts på bro

BD 1377 vid Pitsund under sommaren 1993, med upp-

följningar t.o.m. maj 1997 .

Provningama har visat att det är möjligt att åstad-

komma isolerings- och beläggningssystem som har för-

utsättningar att fungera i det klimat där Högakustenbron

är belägen.
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2 Inledande kontakter

Baserat på information från bl. a. den tidigare nämnda

litteraturstudien togs en del kontakter med kollegor i Ja-

pan, Tyskland och Danmark, för utbyte av information

och erfarenheter kring isolerings- och beläggningssystem

för stålbroar.

Japan ansågs enligt litteraturen vara det land där man

för närvarande haft störst erfarenhet av stålbroar i kallt

klimat. I Tyskland hade just nya normer rörande

isolerings- och beläggningssystem för stålbroar givits ut

(ZTV-BEL-ST 92), varför kontakt med BASt togs. I

Danmark fanns sedan länge mycket kunskap ocherfaren-

heter inom området.

I avsnitten nedan sammanfattas de viktigaste in-

trycken och slutsatserna från dessa besök och kontakter.

2.1 Japan

I maj 1992 gjordes en studieresa till Japan med syftet att

diskutera isolerings- och beläggningssystem samt snö-,

is- och vindproblem för stålbroar. Ett stort antal platser

och personer besöktes, främst på Hokkaido men också i

t.ex. Osaka och utanför Tokyo.

På Hokkaido, som är Japans mest nordliga ö, är vin-

tern kall och snöfall förekommer frekvent. Lägsta upp-

mätta temperatur är -41°C, och i Sapporo har under de

senaste trettio åren minimitemperaturer mellan -25 och

-35°C registrerats. Motsvarande dygnsmedeltemperatur

är dock inte lägre än -5°C.

Stålbroar introducerades i början av 1900-talet på

Hokkaido. Av de totalt cirka 27 000 broarnapå Hokkaido

är omkring 11 000 stålbroar.

Åtta broar med ståldäck och gjutasfaltbeläggning har
byggts mellan 1986 och 1991 på Hokkaido (huvudspann

mellan 33 och 150 meter). Gjutasfalt har valts på grund

av materialets vattentäthet, stabilitet, flexibilitet och goda

vidhäftningsförmåga, menade man vid vårt besök, men

var enligt egen utsago väl medveten om de problem som

kan uppstå med gjutasfalt under kalla förhållanden.

Det visade sig emellertid vid närmare diskussioner att

isolering (i egentlig mening) inte använts på stålbroar på

Hokkaido. Gjutasfalt läggs som regel direkt på stålfar-

banan efter rengöring och behandling av ståldäcket med

sk. adhesive tack coat (en bitumen- och lösnings-

medelsbaserad produkt).

Brobeläggningen läggs vanligtvis i två skikt (bind-

lager av gjutasfalt och slitlager av asfaltbetong) om var-

dera 30-40 mm.

Stålplattan är för de aktuella stålbroarna är 12 mm

tjock och avståndet mellan avstyvningar 300 mm. Be-

handling av stålfarbanor med zinkrik färg har förekom-

mit men inte varit tillfredsställande.
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Studieresan till Japan har dokumenterats i VTI notat

V1 86-1992 ,

   
  
Figur 2 Japansk bro

2.2 Tyskland

I februari 1993 gjordes ett besök vid BASt

(Bundesanstalt für Strassenwesen) i Köln för att bl.a.

diskutera frågor rörande isolerings- och beläggnings-

system för stålbroar, mot bakgrund av den då planerade

Högakustenbron och pågående VV-proj ekt i anslutning

till denna. Vid BASt drivs bl. a. tillämpad forskning inom

väg-, bro-, trafik- och trañkantområdena, och institutet

spelar en central roll i Tyskland då det gäller specifika-

tioner och normer inom dessa områden.

Vid diskussionerna fokuserades på valda delar i ZTV-

BEL-ST 92 och konstaterades bl.a. följande av intresse:

Isolering utförs i den nya tyska normen enligt tre olika

isoleringsprinciper:

0 System med Reaktionsharz-Dichtungsshicht. Stålet

korrosionsskyddsbehandlas med en epoxiprimer och

appliceras med ytterligare ett epoxiskikt som eventu-

ellt avsandas. På avsandat alternativ strykes med

polymermodiñerad bitumenprodukt (Pufferschicht).

På icke avsandat alternativ appliceras ett klisterskikt

för att säkerställa vidhäftningen till skyddslagret.

System med Bitumen-Dichtungsschicht innebär

behandling av stålytan med bitumenprimer. Därefter

påföres en bitumenprodukt. Alternativt används istäl-

let asfaltmastix, med eller utan splitt (stenmaterial >2

mm), på ett kombinerat primer- och klisterskikt av

bitumenprodukt. Nytt för stålbroar är system med

Reaktionsharz/Bitumen-Dichtungsschicht, vilket

innebär korrosionsbehandling av ståldäcket med

epoxiprimer och därefter isolering med svetsbitumen-

matta (typ SB S- eller AFP-modifierad). Anledningen

till att denna typ av isolering tagits med i det nya

regelverket för stålbroar är tidigare goda erfarenhe-
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ter från betongbroar. Kravspeciñkationer i enlighet

med ZTV-BEL-B har därför kunnat överföras att gälla

i motsvarande omfattning också för stålbroar.

0 Skyddslager liksom slitlager utförs som regel med

gjutasfalt. I vissa fall kan slitlager av asfaltbetong eller

Splittmastixasphalt förekomma (det senare i alltmer

ökande omfattning enligt expertisen på BASt). Endast

i mycket speciella fall kan skyddsskikt av

Splittmastixasphalt tillåtas, och då med speciella krav

på hålrumshalt. Asfaltbetong tillåts aldrig som

skyddslager. Normal skikttjocklek för skydds-

respektive slitlager är 3.5 cm.

0 Ingående isoleringsmaterial liksom det totala

isoleringssystemet ska genomgå Grundprüfung enligt

TP-BEL-ST, varvid krav enligt ZTV-BEL-ST ska

uppfyllas.

0 För ingående material i skydds- och slitlager gäller

ZTV bit-StB. Här gäller emellertid endast ett speci-

ellt urval. Endast massablandningar av typ 0/11 S och

uteslutande med tillsats av polymennodifrerat binde-

medel enligt TL PmB Teil 1 förordas för hög-

trafikerade stålbroar.

0 Beträffande ståldäckets förbehandling förekommer

sandblästring, högtrycksspolning med vatten och/el-

ler flamblästring .

0 Stränga förhållningsregler gäller för behandlingen av

ståldäcket med Reaktionsharz. Stålets yttemperatur

ska härvid vara minst 12°C och ligga minst 3 c>C över

aktuell daggpunkt.

0 F0gar vid exempelvis övergångar har tidigare varit ett

stort problem på stålbroar i Tyskland, varför denna

brodetalj speciellt uppmärksammats i det nya regel-

verket. Samtliga fogar i skyddslagret fylls (enligt de

nya reglerna) fullständigt med fogmassa som övervä-

gande har plastiska egenskaper, innan utläggning av

slitlagret utförs. Samma typ av fogmassa används för

fogar i slitlagret, om dessa trafikeras. För icke trafi-

kerad fog i slitlagret fylls en del av fogrummet upp

med t.ex. Rundprofiler av gummi. Resterande del av

fogen fylls sedan med fogmassa som övervägande har

elastiska egenskaper.

0 Gällande provningsmetodikför isolerings- och

beläggningssystem för stålbroar beskrivs i TP-BEL-

ST. Grundprüfung omfattar:

0 Utmattningstest (Dauerschwellbiegeprüfung)

0 Termisk provning

0 Kemisk, fysikalisk och teknisk provning

Speciellt diskuterades Dauerschwellbiegeprüfung,

jämfört med motsvarande danskt pulsatortest.

Dauerschwellbiegeprüfung utförs sedan 7 0-talet vid

Otto-Graf-Institut (FMPA) i Stuttgart.

Godkända isolerings- och beläggningssystem enligt

ZTV-BEL-St offentliggörs regelbundet genom
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Bundesminister für Verkehr i Verkehrsblatt. Vid tiden för

besöket vid BASt (februari 1993) hade inget godkän-

nande utfärdats enligt det nya regelverket.

För den nya typen av isoleringssystem i regelverket,

Reaktionsharz/Bitumen-Dichtungsschicht med tex.

svetsbitumenmatta, har speciella krav ställts beträffande

Dauerschwellbiegeprüfung, medprovning vid -20°C.

Prövningen hade enligt kollegorna vid BASt utförts

med godkänt resultat.

Studieresan till BASt har dokumenterats i VTI notat

V2 1 6- 1993 .

2.3 Danmark

Samarbete rörande isolerings- och beläggningssystem för

broar har bedrivits mellan Vägverket, VTI och

Vejdirektoratet Vejtekniskt Institut i en rad sammanhang

under 80- och 90-talet. Ett samarbetsprojekt har bl.a.

genomförts underperioden 1990-1993, med jämförande

studier av provningsprogram och testmetoder angående

isoleringssystem för brobaneplattor av betongi Sverige

respektive Danmark.

Under perioden 1992 till 1993 diskuterades med

danska kollegor från Vejtekniskt Institut vid ett flertal

tillfällen, beträffande en eventuell större undersökning

hos danskarna som i huvudsak skulle omfatta s.k. pulsa-

torförsök vid låg temperatur av tänkbara system för

Högakustenbron. Undersökningen skulle utföras i enlig-

het med motsvarande prövningar inom det då pågående

danska stora projektet för framtagandet av ett optimalt

isoleringssystem för stålfarbanan på østbron.

Under 1990 inleddes det gigantiska bro- och tunnel-

bygget över Storebaelt mellan Fyn och Själland. I

Storebaeltförbindelsen ingår tre stora fasta förbindelser;

jämvägstunneln mellan Sjaelland och Sprogø, den kom-

binerade väg- och järnvägstunneln mellan Sprogø och

Fyn samt motorvägsbron mellan Sjaelland och Sprogø.

Motorvägsbron, kallad østbron, har en total längd på

knappt 6 800 meter varav nästan 2 700 meter utgörs av

en hängbro med huvudspann på 1 624 meter.

Inför isolerings- och beläggningsarbetena på broarna

över Storebzelt hade en rad studier genomförts vid

Vejtekniskt Institut i Roskilde. Dessa hade bl.a. omfat-

tat pulsatorförsök vid -20°C, -10°C och 0°C. Den danska

undersökningsrapporten för østbron förelåg i sin helhet

i mars 1993, med för pulsatorförsöken Viktiga komplet-

terade tillägg i oktober samma år. Vid genomgång av den

mycket omfattande och gedigna rapporten samt diskus-

sioner med danskarna, konstaterades att en del fråge-

tecken fortfarande kvarstod beträffande förväntad och

avgörande information i det speciella fallet Högakusten-

bron och aktuella system för provläggningen på Pitsunds-

bron (jfr. avsnitt 5).
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Provningama i den danska pulsatorutrustningen av-

seende østbron kan i huvudsak ses som en jämförelse

med kända danska isolerings- och beläggningssystem

utan polymerinblandning. För system med polymertillsats

tenderar brott att uppstå i samband med inspänning och

start (som enligt metoden sker med rumstempererade

provplattor). Mot bakgrund av det begränsade antalet

provningar som utförts med polymermodiñerade

isoleringsprodukter i pulsatorn, och i synnerhet för sys-

temet med polymerbitumenmatta, förespär man i den

danska rapporten ett omfattande utvecklingsarbete innan

system av sådant slag kan användas som isoleringsalter-

nativ pä stälfarbanor. (För Högakustenbron kom pulsa-

torprovning vid Vejtekniskt Institut att ingå i mindre

omfattning, som ett komplement till den större motsva-

rande undersökningen vid FMPA. Se avsnitt 6.)

 

østbron Över Storebcelt (under byggnad?Figur 3
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3 Erfarenheter från W-projekt

Samarbete mellan Vägverket och VTI rörande isolerings-

system för brobaneplattor inleddes 1985, som en följd av

de krav som formulerats för Vägverket i den sk. Väg-

visaren. Kraftfulla insatser krävdes där inom ett antal

strategiskt viktiga satsningsområden, varav ett var broar.

För broar angavs att nya brotekniska regler (Bronorm 88)

skulle utarbetas och att forskning och utveckling skulle

få uppta cirka 1% av omsättningen inom broområdet.

B1.a. efterlystes alternativa isoleringssystem till

asfaltmastix; system med bättre lågtemperaturegen-

skaper.

Resultat och erfarenheter från dessa samarbetsprojekt

har utgjort bas och input i projektarbetet om isolerings-

och beläggningssystem för Högakustenbron.

3.1 Polymermodifierade bitumenmattor

I samarbetsprojekt mellan Vägverket och VTI ingick in-

ledningsvis undersökningar av isoleringsmattor av varie-

rande typ och material, såsom oxiderad bitumen,

polymermodiñerad bitumen, butylgummi mm. Isoler-

ingsmattor hade då (i mitten av 80-talet) endast i mycket

begränsad omfattning använts på svenska broar.

För broar med genomgående bärlager, oftast element-

broar, användes under några år Bituthene I-ID (bestående

av en 2 mm tj ock självhäftande gummibitmnenmatta ).

Efter att ha ingått bland undersökta produkter i projek-

tet ersattes Bituthene HD efter hand av högkvalitativa

polymerbitumenmattor.,

Vid utvärdering av resultaten från den första delen av

projektarbetet, om isoleringsmattor för betongbroar, be-

fanns polymermodiñerade bitumenmattor vara de mest

intressanta. Nya undersökningar inleddes därför med

SBS- och AFP-modifierade bitumenmattor. (SBS står för

styren-butadien-styren som är en termoplastisk

elastomer. APP står för ataktiskt polypropylen som är en

amorf plastomer.) Undersökningarna ledde fram till

provningspro gram, specifikationer och krav för polymer-

modifierade bitumenmattor i Bronorm 88. Provnings-

programmet omfattar karaktäriserande laboratorie-

provning liksom funktionsprovning av det totala

isoleringssystemet. Efter godtagen laboratorieprovning

utförs också provläggning, varför fältprovning samt do-

kumentation och laboratorieprovning från provläggningar

ingått i projektet.

Sedan 1988 har omfattande laboratorieprovning ut-

förts vid VTI för godtagande av isoleringsmattor enligt

Bronorm 88, och senare BRO 94. Samtliga idag godtagna

mattor är högkvalitativa 5 mm tjocka SBS-modifierade

bitumenmattor som svetsas i ett skikt mot underlaget.

Före utläggningen av mattan förbehandlas brobaneplattan
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med primer (bitumenlösning) som också provats tillsam-

mans med mattan vid laboratorieprovningen.

Polymermodifierade bitumenmattor för isolering av

betongbroar introducerades således med Bronorm 88.

Inom projektarbetet har efter hand en fortsatt utveck-

ling av provningsprogram, provningsmetodik och utrust-

ning pågått. Arbetet har också inneburit samarbete med

produkttillverkare och entreprenörer. Kontakter med

motsvarande organisationer, forsknings- och provnings-

institut i andra europeiska länder har knutits.

Polymermodifierade bitumenmattor intar idag en le-

dande ställning bland isoleringssystem för betongbroar i

många europeiska länder.

 

*ål i på.

 

Utläggning av polymermodifierad svets

bitumenmatta

F:gar 4

3.2 Asfaltmastix

Isolering med asfaltmastix har utförts på Vägverkets

betongbroar sedan omkring 1970. (Konventionell asfalt-

mastix består av bitumen med tillsats av Trinidad Epuré,

kalkstensfrller och sand. Trinidadasfalt är en naturasfalt

som tillsätts för att uppnå bättre stabilitet hos

mastixprodukten.) Isoleringen, som läggs 10 mm tjockt

på gasavledande glasfibernät, har vid utläggningen en

temperatur på cirka 210°C. Erfarenheterna är goda, och

isoleringssystem med asfaltmastix har länge varit det

vanligast förekommande systemet i landet.

Sedan omkring 1990 har ett utökat utvecklingsarbete

vad gäller polymermodiñering av asfaltmastix utförts.

Bidragande orsaker till detta har varit krav på en ur miljö-

synvinkel förbättrad tillverkningsprocess, med mindre

rökgaser, samt konkurrensen från isoleringsmattor med

bl. a. mycket goda lågtemperaturegenskaper. (Trinidad

Epuré, som tillsätts i konventionell asfaltmastix men ej i

polymermodifierad, utvecklar mer rökgaser än direkt-

destillerad bitumen). Produktutvecklingsarbete har pågått
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främst inom Nynäs och Binab. Resultatet är en polymer-

modiñerad asfaltmastix med polymerbindemedel Pmb

32. Polymerbindemedlet innehåller cirka 4 % polymer av

typ SBS. (Polymeren är dispergerad i bitumenet men ut-

gör där inget kontinuerligt nätverk.)

Polymermodiñerad asfaltmastix infördes som

isoleringsaltemativ för svenska vägverksbroar med BRO

94, och har numera i stor omfattning ersatt den konven-

tionella asfaltmastixisoleringen (för bättre stabilitet vid

högre temperaturer och bättre lågtemperaturegenskaper).

Även polymermodiñerad gjutasfalt används i allt större
omfattning som bind- och/eller slitlager på broar, med

samma förbättrade egenskaper. Den polymermodiñerade

produkten är emellertid som regel mer värmekänslig än

motsvarande konventionella produkt. Vid höga tempera-

turer och/eller lång uppvärmningstid förändras polymer

och bitumen med försämrade eller varierande egenska-

per hos polymerbindemedlet som följd.

Förhöj da stämpelbelastningsvärden ger för polymer-

modifierade produkter inte samma indikation på föränd-

ringar i bindemedlet som för konventionella produkter.

Att polymerasfaltprodukten är homogen och värmestabil

är en förutsättning för att slutprodukten på bron vid varje

utläggningstillfalle ska få samma goda funktionella egen-

skaper. Detta måste kurma följ as upp och kontrolleras.

Förändringar hos produkten, såsom separation och för-

ändringar i polymerens mikrostruktur under tillverkning

och utläggning, måste undvikas. En effektiv kvalitetskon-

troll behövs för detta.

Isolering med asfaltmastix används också i en del

andra europeiska länder (som Finland, Storbritannien,

Schweiz och Norge), men oftast i mindre omfattning.

Relevanta kravspeciñkationer för polymermodiñerade

asfaltmastix- och gjutasfaltprodukter saknas i stort, vil-

ket tydligt framgått i samband med diskussioner kring

provningsmetoder inom CEN TC 314 Mastic Asphalt for

Waterprooñng.

En jämförande studie av fyra olika asfaltmastix-

produkter har utförts inom VV-projekt (under 1993-

1995). Avsikten har varit att jämföra produkternas egen-

skaper vid högre och lägre temperatur med hjälp av lämp-

lig provningsmetodik, för utvärdering av både produkter

och metodik. Med dessa resultat och erfarenheter som

bas har sedan utvecklingsarbetet gått vidare i nya

samarbetsprojekt för fastläggande av kravspeciñkationer.
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3.2.1 Långtidsuppvärmningsförsök enligt
BRO 94

Långtidsuppvännningsförsök enligt BRO 94 har utförts

för ett flertal polymermodiñerade asfaltmastixprodukter

under perioden 1991-1996.

Långtidsuppvännningsförsök utförs för att bestämma

den polymermodiñerade asfaltmastixproduktens förmåga

att klara uppvärmning under lång tid. Försöket utförs

enligt BRO 94 för godtagande av nya asfalt-

mastixprodukter med polymerbindemedel av SBS-typ.

Långtidsuppvärmningen utförs enligt instruktioner

och kravspeciñkationer i BRO 94 Bilaga 9-14, under to-

talt 60 timmar. Under de första 50 timmarna ska massans

temperatur vara 190°C. Temperaturen höjs sedan till

215°C för de därpå följande 6 timmarna, och till 230°C

för de avslutande 4 sista timmarna. (Representant från

VTI medverkar under långtidslagringens sista 25 tim-

mar.) Provtagning utförs enligt angivet förfarande och

proven undersöks med avseende på stämpelbelastnings-

Värde och formstabilitet (vid 55°C). Prov tas också ut för

analys av återvunnet bindemedel (mjukpunkt, penetration

och polymerhalt).

 

Utläggning av asfaltmastixFigur 5
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4 Inledande Iaboratoriestudier

De inledande laboratorieundersökningarna för Höga-

kustenbron omfattade provning av vidhäftnings-,

skjuvhållfasthets- och glidegenskaper för ett antal utvalda

isoleringssystem och produkter vid olika temperaturer.

Isoleringssystem med polymerbitumenmatta, polymer-

asfaltmastix samt konventionell asfaltmastix ingick i

undersökningarna. De undersökta produkterna beskrivs

itabell 1.

Erhållna resultat redovisas och kommenteras i avsnitt

4.2.

Del 1

Isolering med polymerbitumenmatta hade vid tiden för

projektarbetets start utförts under ett tiotal år på betong-

broar i Sverige, men inte använts för stålbroar.

I undersökningen ingick en 3.5 mm tj ock SBS-modi-

fierad svetsbitumenmatta samt primerprodukter av flera

slag (epoxi- eller bitumenbaserade). För dessa produk-

ter och produktkombinationer utfördes vidhäftnings- och

skjuvhållfasthetsprovning vid -30°C, vid 5O°C samt vid

20°C.

Syftet med denna första del av undersökningen var att

få en uppfattnin om isoleringssystemets totala

vidhäftnings- och skjuvhållfasthetsegenskaper vid varie-

rande temperatur, liksom att få indikationer om s.k. ke-

misk kompatibilitet i systemet, dvs. om de i systemet

ingående materialen kemiskt passar ihop eller om tex.

glidning kan förväntas uppstå beroende på migrering av

mjukgörande komponenterfrån ett skikt i isolerings-

systemet till ett annat under temperaturens och tidens

inverkan.

Del 2

Som en följd av ovan nämnda inledande provningsom-

gång utfördes en kompletterande laboratorieundersök-

ning av vidhäftnings-, skjuvhållfasthets- och glidegen-

skaper för isoleringssystem med polymerbitumenmatta,

polymerasfaltmastix respektive konventionell asfalt-

mastix. Systemen som undersöktes ingick även bland

provlagda system på Pitsundsbron (se avsnitt 5).

Syftet med denna andra del av undersökningen var att

jämföra de tre systemens egenskaper vid främst högre

temperaturer, mot bakgrund av de resultat som erhållits

för system med polymerbitumenmatta i den första stu-

dien. Vid provningen skulle i första hand klarläggas om

isoleringssystem med polymerbitumenmatta har avgö-

rande sämre eller bättre vidhäftnings- och skjuvhåll-

fasthetsegenskaper vid högre temperaturer än motsva-

rande system med polymermodiñerad asfaltmastix eller

konventionell asfaltmastix.

Tabell 1 Produkter som ingått i de inledande undersökningarna

  

Produkt Beskrivning Tillverkare

Sadofoss Asfaltprimer med 40-50 % Casco Nobel, Danmark

lösningsmedel

NM 270 Rostskyddsprimer, epoxi med Nils Malmgren

järnoxid och lösningsmedel

Isoglasyr 11P

primer med cirka 60%

lösningsmedel

NM 52T

3.5 mm SBS-modifierad

svetsbitumenmatta

Isoleringsmatta

Asfaltmastix

bindemedel B 85

Pol.asfaltmastix

medel Pmb 32

Pol.gjutasfalt GJA 8 Med 8 % polymerbinde-

medel Pmb 32

Polymermodifierad asfalt-

Tjärepoxi med 3.5 % tjära

"Tjörnrecept" med 16.5 %

Med 18.5 % polymerbinde-

Binab

Nils Malmgren

Trebolit

Binab / Nynäs

Binab / Nynäs

Binab / Nynäs
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Vidhäftnings- och skjuvhållfasthetsprovning utfördes

vid provningstemperaturema 20°C och 50°C. Provningen

utfördes utan föregående värmelagring eller åldring.

Glidprovningen utfördes vid provningstemperatur 60°C

och lutningen 15°.

4. 1 Provningsmetodik

Vidhäñningsprovning och skjuvhållfasthetsprovning ut-

fördes i enlighet med motsvarande metodik för isolerings-

och beläggningssystem för betongbroar. Glidprovning

utfördes i stort enligt tysk metodik i TP-BEL-ST.

Vidhäftnings- och skjuvhållfasthetsprovningarna ut-

fördes vid högre och lägre temperatur, 50°C, -30°C samt

vid 20°C. I vissa fall utfördes provning både före och

efter värmelagring.

Glidprovning utfördes vid 60°C enligt den tyska me-

toden.

4.1.1 Vidhäftning

Vidhäftningsprovning utfördes med provplattor av stål

(15 mm, Sa 2.5). Provningsmetodiken överensstämmer

med motsvarande metodik för isoleringssystem för

betongbroar i enlighet med BRO 94. Metoden avser vin-

kelrät provdragning med en MTS drag-tryckprov-

ningsutrustning.

Provning utförs normalt vid rumstemperatur (20°C),

provyta med diameter 50 mm och dragkraftsökningen

200 N/s. I den aktuella undersökningen utfördes prov-

ningen också vid 50°C respektive -30°C. I vissa fall ut-

fördes värmelagring före provningen. Provkroppen

tempererades vid angiven temperatur :IOC och prov-

ningen ufördes sedan i direkt anslutning till avslutad tem-

perering.

                 

Vz'dhäftning (underlag av betong)Figur 6
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4.1.2 Skjuvhållfasthet

Skjuvhållfasthetsprovning utfördes med provplattor av

stål (15 mm, Sa 2.5). Provningsmetodiken överens-

stämmer med motsvarande metodik framtagen för under-

lag av betong och i enlighet med BRO 94.

Metoden avser direkt skjuvpåverkan och utförs med

hjälp av en MTS drag-tryckprovningsutrustning.

Provning utförs normalt vid rumstemperatur (20°C),

efter 3 månaders värmelagring vid 50°C, och skjuvhastig-

heten 10 min/min. I den aktuella undersökningen utför-

des provningen också vid 5O°C respektive -30°C, och för

varje provningstemperatur också utan föregående värme-

lagring. Temperering av provkroppar utfördes som till

vidhäftningsprovningen.

 

Figur 7 Skjuvhållfasthet (underlag av betong)

4.1.3 Glidning

Glidprovning utfördes för att få en uppfattning om

isoleringssystemets glidbenägenhet vid hög temperatur

och kraftig lutning på bron.

Under provningen utsattes isoleringen för tryck- och

skjuvpåverkan under inverkan av endast beläggnings-

lagrets tyngd.

Provningen utfördes vid 60 °C och provet lutande 15°.

Metodiken överensstämmer i stort med tysk provning

enligt TP-BEL-ST för stålbroar. (Metodiken har under

1993 utvärderats vad gäller broisoleringssystem med

polymerbitumenmatta för betongbroar. Undersökningen

har redovisats i VTI Notat 17-93.)
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GlidningFigur 8

Isoleringen applicerades enligt föreskrift på underlag

av stål (15 mm, Sa 2.5). Provplattan placerades sedan i

en form och den isolerade ytan belades med ett cirka 10

cm tjockt skikt av asfaltbetong, motsvarande 180 kg/mz.

Beläggningsmassan var en ABT 4 som packats vid 150°C

i sex lager med hjälp av manuellt driven marshallstamp

och varm tryckfördelande platta. Erhållen hålrumshalt

uppgick till cirka 20 %.

Då provplatta och form kallnat togs formen bort och

beläggningslagrets yttre ytor förseglades så att inget sön-

derfall kunde ske under den kommande värme-

belastningen. Provplattan placerades sedan på ett stativ

vid lutningen 15°, varefter stativ och prov överfördes till

ett värrneskåp vid temperaturen 60°C. Beläggningens

placering bestämdes mot en mätlinjal på stativet. Mot

samma mätlinj al avlästes sedan glidningen efter 24, 48,

72 och 100 timmar. Tre provkroppar prövades.

4.2 Resultat

4.2.1 Del 1 - Polymermodifierad svetsbitumen-

matta och primerprodukter

Beträffande undersökningarna med den polymer-

modiñerade svetsbitumenmattan och primerprodukter av

olika slag drogs inledningsvis en del slutsatser baserade

på erhålhia resultat samt befintlig erfarenhet av motsva-

rande system och provningsmetodik för betongbroar.

Isoleringssystem med rostskyddsprimer NM 270 i

kombination med epoxiprodukt NM 52T, 3.5 mm SBS-

modifierad svetsbitumenmatta samt skyddslager av

polymerrnodiñerad gjutasfalt uppvisade överlag goda

vidhäftnings- och skjuvhållfasthetsegenskaper.

Erhållna vidhäftningsresultat varierade mellan 03

N/mm2 (vid 50°C) till mer än 2 N/mm2 (vid -30°C). Brott

uppstod i samtliga fall i mattan. Vidhäftningen mellan

rostskyddsprimer och stålunderlag överskred dessavär-

den med stor marginal, liksom Vidhäftningen mellan de

båda epoxiskikten. Vidhäftningen försämrades ej under

vännelagring.
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Skjuvhållfastheten i systemet varierade likaledes

avsevärt med temperaturen, från 0.04 N/mm2 (vid 50°C)

till mellan 1 och 3 N/mm2 (vid -30°C). I sist nämnda fall

uppstod brott mot primern efter mindre än 1 mm glid-

väg , medan vid den högre temperaturen skjuvkraften

helt togs upp i isoleringsmattan. Kemisk kompatibilitet

förelåg mellan de i systemet ingående produkterna.

Då förhållandevis låga resultat erhållits vid provnings-

temperaturen 50°C (vidhäftning 0.3 N/mm2 och skjuv-

hållfasthet 0.04 N/mm2 efter 1 mm glidväg) föreslogs att

motsvarande provning i jämförande syfte borde utföras

också för system med asfaltmastix och/eller polymer-

modifierad asfaltmastix. Provningen ansågs nödvändig

för att klargöra om sist nämnda två system nämnvärt

skulle avvika från det aktuella systemet med polymer-

bitumenmatta eller ej.

4.2.2 Del 2 - Polymermodifierad svetsbitumen-

matta, polymermodifierad asfaltmastix och

konventionell asfaltmastix

Samtliga uppmätta vidhäftnings- och skjuvhållfasthets-

värden för isoleringssystem med polymerbitumenmatta,

både vid 50°C och 20°C, låg lägre än motsvarande vär-

den för isoleringssystem med polymerrnodiñerad asfalt-

mastix. För systemet med konventionell asfaltmastix var

Vidhäftningen vid 50°C densamma som för systemet med

polymermodiñerad bitumenmatta, men vid 20°C var den

betydligt högre.

Erhållna vidhäftningsbrott uppstod i samtliga fall i

isoleringen, dvs. i polymerbitumenmattans svetsbitu-

menskikt eller i asfaltrnastixlagret. Vidhäftningen mellan

isolering och underlag var i samtliga fall bättre än vidhäft-

ningen i sj älva isoleringen (vid aktuellatemperaturer).

Skjuvbrott, vid skjuvning upp till 10 mm, uppstod ej

för systemet med polymerbitumenmatta, utan skjuv-

kraften togs upp i mattan och provkroppen återtog sin

ursprungliga form efter avslutad provning. Skjuvbrott

uppstod inte heller vid 50°C för isoleringssystemet med

polymerasfaltmastix. Vid 20°C däremot bröts mastix-

lagret sönder efter 9 mm glidväg och maximalt skjuv-

motstånd 0.76 N/mm2. För konventionell asfaltrnastix

bröts mastixlagret sönder under provningens gång vid

båda temperaturerna.

Beträffande glidprovning vid 15° lutning och tempe-

ratur 60°C uppstod något större glidning för polymer-

asfaltmastixsystemet än för systemet med polymer-

bitumenmatta. Glidningen uppstod mellan isolering och

underlag, dvs. i eller mot prirnersystemet. För det kon-

ventionella asfaltmastixsystemet var glidningen påtaglig

redan efter de inledande 24 timmarna (då glidningen i

primerskiktet uppgick till mer än 10 mm). Efter 100 tim-

mars lagring hade en glidning på 50 mm eller mer upp-

mätts för två av de tre undersökta plattorna.
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Tabell 2 Provningsresultat för undersöktaprodukter

   

  

   

 

          

System Provningstemp. Vidhäftning Skjuvhållfasthet Glidning

(°C) (N/mmz) (N/mmz) (mm)

efter "glidväg" Lutn. 15° I Temp. 60°C
1 mm 10 mm 24h 43h 72h 100h

Isolerings-

matta 50 0.3 0.02 0.05
NMSZP 0 05 07 07

\ NM 270 20 1.0 0.15 0.33

\\\\\\\\ Stål

Mastix pol

50 05 004 (M2

Sadofoss 0.7 1.2 1.2 1.5
NM 52T*

* \ NM 270 20 2.0 0.30 0.76

\\\\\\\\\ Stål

Mastix 50 0.3 0.04 0.09

12 ZZ M? E)
Sadofoss 20 1.9 0.71 0.12

W Stål
* Med avsandning (fraktion 05-20 mm)

40 T Skjuvmotstánd (kN)
lsolen'ngsmatta
50°C
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/ \ 20°C
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/ \ ---- - - M t' I20°C30 _ I \ as IX po
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Figur 9
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Skjuvmotståndför undersökta isoleringssystem vid 20°C och 50°C
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5 Provläggning på Pitsundsbron med uppföljningar

och laboratorieundersökning av utlagda material

Laboratorieprovning ochjämförande fältförsök utfördes

som tidigare nämnts på ett utvalt antal isolerings- och

beläggningssystem, i avsikt att kunna välja rätt system

för Högakustenbron. Provläggningen utfördes på bro BD

1377 vid Pitsund under sommaren 1993, med

uppföljningar t.o.m. maj 1997.

 

5. 1 Produkter

De isolerings- och beläggningssystem som lades ut på

bron beskrivs med avseende på sin uppbyggnad i tabell 3.

De på laboratoriet undersökta produkterna ingår i dessa

system och överensstämmer med den tidigare beskriv-

ningen av produkter i tabell 1 (avsnitt 4).

Mattprodukter (rulle av matta och skarvremsa) tillsän-

des VTI före provläggningen, för inledande provning av

vidhäftning och skjuvhållfasthet samt glidegenskaper

(avsnitt 4). Den redovisade provningen för matta och

skarvremsa utfördes på material från dessa sändningar.

För övriga material gäller att prov togs ut i samband med

provläggningen på bron.

Figur 10 BrD 137 idtd

 

Tabell 3 Isoleringssystem på bra BD 13 77 vidPitsund

  

System Uppbyggnad

Primer Isolering Bindlager Slitlager

1 sadofoss mastix GJA GJA

4 mm 21 mm 35 mm

2 sadofoss pol.mastix pol.GJA pol.GJA

4 mm 21 mm 35 mm

3 sadofoss pol.mastix pol.GJA ABS

4 mm 21 mm 35 mm

4 NM 270 NM 52T matta pol.GJA pol.GJA

3.5 mm 21 mm 35 mm

5 NM 270 NM 52T matta pol.GJA ABS

3.5 mm 21 mm 35 mm

6 NM 270 NM 52T sadofoss pol.mastix pol.GJA pol.GJA

4 mm 21 mm 35 mm

7 NM 270 NM 52T sadofoss pol.mastix pol.GJA ABS

4 mm 21 mm 35 mm

8 NM 270 NM 52T sadofoss pol.GJA ABS

21 mm 35 mm
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5.2 Laboratorieprovnlng och provningsresultat

Laboratorieprovningen utfördes i avsikt att kontrollera de

ingående produkternas kvalitet och funktion samt för att

få mätvärden och erfarenhet av framförallt de polymer-

modifierade produkternas förändringar och

åldring i samband med tillverkningsprocess och ut-

läggningsarbete på bron. Dessa erfarenheter och resul-

tat (kopplade till erhållna resultat och bedömningar på

bron) skulle sedan ligga till grund för kommande krav-

specifikationer rörande isolerings- och belåggnings-

systemet på Högakustenbron.

Prövningen utfördes i enlighet med överenskommet

provningsprogram, och pågick i huvudsak under perio-

den 1993-03 till 1994-06. Undersökningen komplettera-

des därefter med resultat från andra pågående utveck-

lingsprojekt, tex. vad gäller bindemedelsanalys med

BBR (Bending Beam Rheometer) och kemisk karaktä-

risering med Iatroscan och GPC. Ytterligare undersök-

ningsresultat vad gäller mastix- och gjutasfaltprodukter

tillkom också senare.

Undersökningen omfattade nedan beskrivna delar.

5.2.1 NM 270 (rostskyddsprimer)

Undersökningen utfördes i överensstämmelse med valda

delar ur provningsprogram och krav för kantförseglings-

preparat av epoxi enligt BRO 94 samt VTI notat V 155,

Kantförsegling av betongbroar. Laboratorieprovning av

epoxiprodukter .

Provningen omfattade bestämning av parametrar som

flyktiga beståndsdelar, härdningstid, förändringar i sam-

band med vattenlagring samt vidhäftnin g mot stål-

underlag.

Erhållna resultat kommenteras i valda delar nedan

samt framgår av bilaga 1. (I bilagan ingår även krav-

specifikationer enligt BRO 94.)

5.2.1.1 Flyktiga beståndsdelar
Vid jämförelse med motsvarande krav för kant-

förseglingspreparat av epoxi, enligt BRO 94, kunde kon-

stateras att halten flyktiga beståndsdelar var hög för NM

270. Detta beror på att produkten innehåller lösningsme-

del. (Vid provningen värrnelagras prov 3 timmar vid

105°C.)

För härdad produkt uppgick halten flyktiga bestånds-

delar till 7 vikt-%. Härdaren i produkt NM 270 är

flyktig till 49 vikt-%.

För att erhålla tillräckligt god vidhäftning mot stål

måste en rostskyddsprirner som NM 270 innehålla lös-

ningsmedel, uppgav tillverkaren.
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5.2.1.2 Härdning

Beträffande härdning och härdningstid kunde konstate-

ras att NM 27 0, efter 24 timmars härdning vid rumstem-

peratur, uppnått 38% av fullt uthärdad produkts hårdhet.

Vid +5°C var härdningsförloppet mycket långsamt, och

produkten hade efter 48 timmar uppnått mindre än 20%

av fullt uthärdad produktshårdhet. Lägsta temperatur vid

vilken produkten kunde appliceras var enligt tillverkaren

+5°C. (Vid provningen är harts och härdare inlednings-

vis rumstempererade men gjuts upp, härdar samt provas

vid +5°C.)

Nämnas kan att inga problem konstaterades i sam-

band med appliceringen av produkt NM 270 på

Pitsundsbron. Lämplig torktid ( tumprov ) under rådande

förhållanden bedömdes vara minst 12 timmar. Harts och

hårdare placerades i uppvärmd arbetsbarack. Stålklaff-

ens yttemperatur var cirka 10°C vid appliceringen, och

prirnerbehandlade ytor övertäcktes med plastförsedda

ramar för att uppnå bättre härdningsförhållanden och

kortare härdningstid.

5.2.1.3 Vattenlagring

Efter vattenlagring i laboratoriet 3 månader vid rumstem-

peratur (fullt uthärdad produkt) erhölls en viktökning på

cirka 3%, men oförändrad hårdhet. Vattenlagring vid

70°C medförde mindre viktförändring.

5.2.1.4 Vidhäftning mot stål

Vidhäftningen mellan NM 270 och stål av aktuellt slag

bestämdes vid en rad tillfällen. Brott uppstod endast vid

mycket stora krafter.

För provplattor som applicerats med endast ett skikt

NM 270 (d.v.s. ej i kombination med NM 52T) erhölls

vidhäftningsbrott mot stålstämpeln vid samtliga

provdragningar, varför inga godtagbara värden på vid-

håftningen mellan primer och stål kunde registreras.

Detta berodde på'svårigheter att med använd metodik få

provstämpeln att fästa mot det tunna prirnerskiktet. Re-

sultatet angavs därför som > erhållet värde. Registrerade

värden låg mellan 1 och 3 N/mmz.

I samband med tidigare inledande laboratorieprovning

(avsnitt 4) av vidhäftning och skjuvhållfasthet för system

med NM 270 hade vidhäftningsbrott mellan NM 270 och

stål uppstått i något enstaka fall, vid provning av system

med flera skikt av epoxi. Registrerat resultat hade upp-

gått till cirka 10 N/mm2 vid rumstemperatur.
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5.2.2 NM 52T (epoxi)

Provning utfördes som för NM 270, d.v.s. enligt

BRO 94.

NM 52T används bl. a. som kantförseglingspreparat

för betongbroar, varför erhållna provningsresultat borde

uppfylla kraven i BRO 94.

Erhållna resultat redovisas i bilaga 1.

5.2.2.1 Flyktiga beståndsdelar

Flyktiga beståndsdelar för härdad produkt uppgick till

cirka 4 vikt-%, och för härdaren till cirka 19 vikt-%.

NM 52T var enligt tillverkarens uppgift lösnings-

medelsfri. (Härdaren innehåller emellertid aminer som

kan vara flyktiga vid 105°C.)

5.2.2.2 Vattenlagring

Cirka 3 % viktökning erhölls efter lagring i vatten tre

månader.

5.2.2.3 Vidhäftning mot rostskyddsprimer

Vidhäftning mellan NM 52T och NM 270 bestämdes för

provplattor som applicerats med endast dessa båda

primerprodukter i ett system. Erhållnavärden uppgick till

mer än 5 N/mmz. Brott uppstod i något fall mellan NM

270 ochNM 52T men också mot stämpeln. (Vid tidigare

utförda inledande provningar (avsnitt 4) hade med samma

epoxisystem vidhäftningsresultat upp till cirka 10 N/mm2

registrerats.)

 

EL_

Figur 12 EpoxivNM 52T avsans
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5.2.3 Isoleringsmatta

Provning utfördes huvudsakligen i enlighet med prov-

ningsprogram och kravspeciñkationer i BRO 94. Prov-

plattor av betong ersattes med provplattor av stål.

Den undersökta mattan uppfyllde kraven enligt BRO

94, med undantag för tjocklek, åldringsbeständighet och

vattentryckprovning efter perforering.

Mattan var tillverkad i en tunnare variant. Enligt till-

verkarens uppgift motsvarade den emellertid (beträffande

receptur för polymerbitumen) en av de godtagnamattor

som tilllverkas vid Trebolit för isolering av betongbroar.

Även stommen var av samma typ och tjocklek som den

godtagna mattans (250 g/mz).

Erhållna resultat samt kravspeciñkationer enligt BRO

94 beskrivs i bilaga 2.

5.2.3.1 Tjocklek

Mattans totaltjocklek uppmättes till cirka 3 .6 mm, varav

1.7 mm bitumen under bäraren. (Motsvarande tjock-

lekskrav för isolering av betongfarbanor är minst 5 .0 mm

respektive minst 3.0 mm. Den aktuella mattan hade som

nämnts tillverkats tunnare, för att uppnå ett något styvare

system för stålbroar.)

Svetsbitumenskiktet borde enligt överenskommelse

med tillverkaren ha varit minst 2.0 mm tjockt, för att

minska risken för överhettning av bitumenet och

stommen vid svetsning.

Åldringsbeständighet - Mjukpunkts-

förändring

Beträifande mjukpunktsförändring, under lagring 6 må-

nader vid 70°C, föreskriver BRO 94 högst 20°Ci5°C

(tidigare högst 10°Ci5°C.) Registrerad mjukpunkts-

förändring uppgick till 30°C efter 6 månader (och 20°C

efter 3 månader).

Den aktuella mattans mindre tjocklek kan i någon

mån ha inverkat negativt på åldringsbeständigheten i

detta avseende.

(Nämnas kan att under 1997/1998 har en kvalitets-

uppföljning av polymermodiñerade isoleringsmattor med

certifikat enligt BRO 94 genomförts för att kontrollera om

dessa produkter också idag uppfyller kraven enligt BRO

94 med avseende på mjukpunkt och lågtemperatur-

flexibilitet efter värmelagring 6 månader vid 7 0°C.

Erhållna resultat visar inte på några nämnvärda föränd-

ringar.

5.2.3.2

5.2.3.3 Förmåga att efter perforation motstå

dynamiskt vattentryck

Provning med perforation och dynamiskt vattentryck ut-

fördes med 1000 pulser vid 0.5 MPa och läckage upp-

stod. Mattan klarade däremot provning med 1000 pulser

vid 03 MPa. (Vid perforationstestet som utförs vid rums-
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temperatur, får en vikt falla fritt mot isoleringsmattan.

Graden av perforation bedöms därefter med hjälp av

vattentrycksprovning.)

Mattans mindre tjocklek har påverkat provnings-

resultatet vid denna provning.

              

lll

          

Figur 13 Laboratorieutrustning för perforation i

kombination med dynamiskt vattentryck

5.2.3.4 Vidhäftning

Vidhäftning undersöktes med primerunderlag avNM 270

och NM 52T (avsandad yta), utan föregående åldrings-

cykler, samt efter specificerade åldringscykler enligt

provningsprogrammet i BRO 94.

Erhållna provningsresultat låg kring 1.0 N/mmz, vid

provning som utförts vid rumstemperatur. Brott uppstod

i mattan. Motsvarande provningsresultat efter åldrings-

cykler uppgick till cirka 1.2 N/mmz.

Erhållna värden uppfyller således motsvarande

vidhäftningskrav för betongbroar vid laboratorie-

provning.
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Provning utfördes även vid lägre och högre tempera-

tur, liksom under varierande omständigheter, och med

variationer beträffande primerunderlag. Dessa undersök-

ningar framgår av resultaten i avsnitt 4.

 

Figur 14 Vidhäftningsproig utförs på bron

5.2.3.5 Skjuvhållfasthet

Skjuvhållfasthetsprovning utfördes efter värmelagring

3 månader vid 50°C, med primer av NM 270 och

NM 52T (avsandad yta) samt skyddslager av gjutasfalt.

Erhållna resultat uppgick till cirka 0.33 N/mm2 vid

rumstemperatur. Motsvarande krav för betongbroar är

minst 0.15 N/mmz.

Mattans mindre tjocklek bör ha inverkat positivt på

provningsresultatet vid denna provning, dvs. ett lägre

resultat borde ha erhållits om mattan varit tjockare.

Även beträifande skjuvhållfasthet utfördes ytterligare

provning också under andra förhållanden. Dessa prov-

ningar redovisas i avsnitt 4.

5.2.3.6 Skarvremsa

Istället för att (som vanligast är på betongbroar) lägga

mattan omlott i längs- och tvärskarvar lades något tun-

nare skarvremsor vid den aktuella provlåggningen. Avsik-

ten var att få ett så jämnt isoleringsskikt som möjligt.

Skarvremsa för isoleringsmattan undersöktes endast

med avseende på tjocklek, vikt per ytenhet, draghåll-

fasthet och brottöjning, formförändring under värme-

lagring samt motstånd mot perforation och vattentryck

enligt BRO 94.

Vid sist nämnda provning utgjordes provbiten av en

hopsvetsad mattbit (3.5 mm) och skarvbit (2.5 mm).

Inget läckage uppstod vid provningen.

Provplatta av stål (med primersystem avNM 270 och

NM 52T) applicerades även med matta (kant i kant) och

en ovanpå svetsad Skarvremsa, för åldringscykler och

visuell bedömning av eventuell blåsbildning. Ingen blås-

bildning konstaterades.

Erhållna provningsresultat för Skarvremsa redovisas

i bilaga 2.
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Figur 15 arvremsa svetsas

5.2.4 Mastix

Provning på asfaltmastix och polymermodifierad

asfaltmastix från Pitsundsbron utfördes enligt överens-

kommet provningsprogram och -förfarande

Mastix (enligt Tjörnrecept ) ingår i system 1 på

bron. Polymermodiñerad asfaltmastix (med Pmb 32) in-

går i systemen 2, 3, 6 och 8.

Block av asfaltmastix enligt Tjörn uppvänndes och

blandades på plats vid bron, vid två tillfällen (olika da-

gar och kok för varje klañ). Vid första utläggnings- och

provtagningstillfället värmdes mastix i en mindre gryta

(50 l s.k. tippgryta med manuell omrörning).

Uppvärmningstiden uppgick till cirka 2 timmar, varefter

prov togs ut i anslutning till utläggningen av massan.

Massans temperatur uppmättes till 190°C vid prov-

tagningstillfället. Vid det andra utläggningstillfället an-

vändes en större s.k. HOAB-gryta (250 1 med maskinell

omrörning). Uppvärmningstiden uppgick till cirka 1 tim-

me och massans temperatur var 230°C vid provtag-

ningen.

Polymerasfaltmastix uppvänndes likaledes vid två

olika tillfällen, i nämnda HOAB-gryta. Vid provtagning-

stillfällena uppmättes massans temperatur till 200°C

respektive 220°C. Uppvärmningstiden uppgick i båda

fallen till cirka 3 timmar.
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Laboratorieundersökningen omfattade provning på

själva mastixprodukten, återvinning av bindemedlet samt

bindemedelsanalys. Avsikten var i det senare fallet att

jämföra erhållna analysvärden med motsvarande värden

för ursprungligt bindemedel och polymerbindemedel. På

grund av missförstånd togs inte prov ut på ursprungligt

bindemedel eller polymerbindemedel. Nedan nämnda

parametrar undersöktes och redovisas i tabell 4.

Ståmpelbelastningsvårde

Forrnstabilitet

Kulpenetration

Mjukpunkt Wilhelmi

Lågtemperaturtest enligt Herrmann

Trepunkts böjtest

5.2.4.1 Ståmpelbelastningsvårde

Provning utfördes enligt FAS metod 447-91 , med stäm-

pel 1 cm2 och provningstemperatur 20°C.

Erhållna resultat uppgick i medeltal till 53 och 130

sekunder för asfaltmastix respektive polymerasfaltmastix.

Stämpelbelastningsprovning utfördes på provkuber

uppgjutna i pappformar. Prov hade tagits ut förvarje pro-

dukt vid två olika tillfällen på bron (se avsnitt 5 .2.4).

För provkuber av asfaltmastix enligt Tjörn var som

nämnts uppgjutningstemperaturen vid det ena prov-

tagningstillfållet 195°C, och vid det andra provtagnings-

tillfället 230°C. Nedsmältning och uppvärmning av mas-

san pågick under som mest cirka 2 timmar. Erhållna re-

sultat varierade mellan 47 och 60 sekunder, men ingen

systematisk skillnad beroende på provtagningstillfälle

kunde konstateras.

Provkuberna av polymerasfaltmastix togs ut vid

appliceringstemperaturer på 200°C respektive 220°C och

uppvännningstider på som mest cirka 3 timmar. Erhållna

resultat låg mellan 109 och 158 sekunder, med en skillnad

på cirka 35 sekunder beroende på provtagningstillfälle.

Enligt BRO 94 ska stämpelbelastningsvärdet för

konventionell asfaltmastix ligga mellan 60 och 240

sekunder. Motsvarande intervall för polymermodiñerad

asfaltmastix är 45 till 180 sekunder. Erhållet stämpel-

belastningsvärde låg för mastix enligt Tjörn således

något lägre än vad Vägverket föreskriver för konven-

tionell asfaltmastix.

5.2.4.2 Formstabilitet

Provning utfördes i enlighet med BRO 94. Provkuber

vännelagrades 24 timmar vid 55°C, varefter mässans

formförändn'ng mättes upp. Skillnaden mellan uppmätta

medelvärden före och efter värmelagringen angavs.

Metoden grundar sig på metodik enligtDIN 1996 Teil

17 (1990) Bestimmung der Formbeständigkeit in der

Wärme , men avser endast polymennodiñerad asfalt-

mastix.
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Erhållen förändring i formstabilitet för den polymer-

modiñerade produkten var i medeltal 2.0 mm.

Provkubema togs ut, som stämpelbelastningskubema

vid de ovan nämnda provtagningstillfällena, och två

kuber från varje tillfälle prövades. Stämpelbelastnings-

provning utfördes inte före formstabilitetsprovningen.

Enligt BRO 94 får fonnförändringen för en polymer-

asfaltmastix ej överstiga 10 mm. Kravet ska uppfyllas

även vid en långtidsuppvännning av massan upp till 60

timmar, varav inledande 50 timmar vid 190°C i 5°C och

resterande 6 plus 4 timmar då temperaturen höjts till

215°Ci5°C respektive 230°Ci5°C. (Detsamma gäller

för övrigt beträffande motsvarande krav för stämpel-

belastningsvärdet.) Formstabilitetsprovning utförs som

regel inte för konventionell asfaltmastix.

5.2.4.3 Kulpenetration

Provning utfördes enligt metodik beskriven i TP-BEL ST

(Technische Prüfvorschriften für die Prüfung der Dich-

tungsschichten und der Abdichtungs-Systeme für

Brückenbeläge auf Stahl), för bestämning av penetration

och elastisk återgång för materialet. Vid bestämningen

användes samma nålpenetrometer som vid konventionell

bestämning av penetrationen för ett bituminöst bindeme-

del, men med penetrationsnålen utbytt mot en

penetrationskula (diameter 17 mm) som kan belastas med

en extra vikt. Totalvikten vid provning uppgick till 3000

gram. Penetration och återgång vid avlastning re gistre-

rades, varefter den elastiska återgången beräknades i

procent av penetrationen. Penetrationen efter

15 minuters belastning angavs samt återgången efter yt-

terligare 15 minuters avlastning.

Penetrationen för den polymermodiñerade mastix-

produkten registrerades till cirka 45 mm/1 0 med motsva-

rande elastisk återgång på cirka 7%.

Spridningen mellan enskilda Värden liksom metodens

repeterbarhet har vid denna provning liksom vid motsva-

rande provning på andra asfaltmastixmaterial ej befun-

nits tillfredsställande. Metoden rekommenderas därför

inte för polymermodiñerad asfaltmastix av aktuellt slag.

5.2.4.4 Mjukpunkt Wilhelmi

Provning utfördes i enlighet med DIN 1996 Teil 15

Bestimmung der Erweichungspunkt nach Wilhelmi .

Mastixproduktens mjukpunkt registrerades, dvs. den

temperatur vid vilken provet under en viss temperaturök-

ning och belastning töjts ut och, i enlighet med motsva-

rande metodik för bindemedel (Kula & Ring), nått bot-

ten på provbägaren. (Mjukpunkt Wilhelmi används i

Tyskland vid kontrollprovning av asfaltmastix och ersät-

ter där stämpelvärdet (enligt personlig uppgift från Herr

Hartmann, tidigare ansvarig vid Deutsche Asphalt

Zentrallaboratorium i Frankfurt).
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Den aktuella mjukpunkten bestämdes för asfaltmastix

enligt Tjörn till 1050C. För den polymermodiñerade

asfaltmastixen låg mjukpunkten ungefär 10°C högre.

De undersökta proven härrörde från tidigare nämnda

provtagningar, med massatemperatur 195°C för asfalt-

mastix och massatemperatur 200°C för polymer-

asfaltmastix.

5.2.4.5 Lågtemperaturtest enligt Herrmann

Provning utfördes i enlighet med DIN 1996 Teil 18

Kugelfallversuch nach Herrmann . En kulformad och

till låg temperatur tempererad provkropp ñck falla fritt

från en viss höjd (som mest 5 meter). Provkroppen un-

dersöktes sedan med avseende på brott och sprickor. En

gradering mellan produkter erhölls vid provningen.

I den aktuella undersökningen inleddes prövningar vid

-20°C och höjdema 250 om respektive 120 cm, varefter

temperaturen höjdes i steg om 10°C tills provet klarade

testet utan sprickor eller andra synbara skador. Polymer-

asfaltmastix klarade fall från 120 om vid -20°C (men ej

från 250 om vid samma temperatur). Asfaltmastix enligt

Tjörn klarade fall från 120 cm vid 0°C (men ej från 250

om vid samma temperatur eller från 120 cm vid -10°C).

På grund av materialbrist kunde ytterligare kombinatio-

ner (temperatur/fallhöjd) ej provas.

5.2.4.6 Trepunkts böjtest

Vid provningen bestämdes böjdraghållfasthet, töjning

och E-modul vid trepunkts belastning av enprovbalk till

brott. Genom kontinuerlig registrering av pålagd kraft

som en funktion av den vertikala deformationen vid

belastningshastigheten 0.5 min/min, beräknades maximal

böjdragspänning (böjdraghållfastheten), balkens ned-

böjning (töjningen) i underkänt vid brott samt E-modul.

Metoden överensstämmer med motsvarande danskt

provningsförfarande för asfaltmastix och gjutasfalt.

(Metodbeskrivning i VTI notat 31-1996 Isolering och

beläggning på vägbroar. Polymermodiñerad asfalt-

mastix .)

Prövningen utfördes för båda mastixprodukterna vid

-20°C. Erhållen böj draghållfasthet var något högre för

den polymermodiñerade mastixen än för referensmastix

Tj örn , liksom töjningen vid brott. E-modulen var lägst

för den polymermodiñerade produkten.

5.2.5 Mastix - Bindemedel

Bindemedel återvanns med diklonnetan, enligt FAS me-

tod 419-91. Bindemedelshalt och kornstorleks-

fördelning bestämdes.
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Figur 16 Principskiss för trepunkts belastning

Traditionell bindemedelsanalys utfördes på åter-

vunnet bindemedel, med avseende på ett antal para-

metrar:

0 Penetration vid 25°C, enligt FAS metod 337-91

0 Dynamisk viskositet vid 60°C,

enligt FAS metod 340-91

0 Mjukpunkt Kula & Ring, enligt FAS metod 338-91

0 Brytpunkt Fraass, enligt IP 80

0 Elastisk återgång vid 10°C, enligt metodik vid danskt

Vägtekniskt Institut, P2 . 105 (1993)

Dessutom utfördes kemisk karaktärisering av åter-

vunnet bindemedel från icke polymermodifierade pro-

dukter med hjälp av Iatroscan. GPC-analys var in-

planerat men kom att utföras först senare i projektet (se

avsnitten 6 och 7). Bindemedlets styvhetsegenskaper vid

låg temperatur undersöktes med hjälp av BBR.

Iatroscan-metoden är en selektiv kvantitativ metod

för uppdelning av bitumen i asfaltener, hartser, aroma-

tiska oljor och mättade oljor. Tunnskiktskromatograñ

utnyttjas i kombination med flamj onisering. Erhållet re-

sultat kan betraktas som ett fmgeravtryck för bitumenet.

GPC-analys (Gel Permeation Chromatography) av-

ser kemisk karaktärisering med avseende på molekylvikt

 

Figur 1 7 Iatroscan-analys
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och molekylviktsfördelning, och betraktas likaledes som

ett fingeravtryck för bindemedlet.

BBR-analys (med Bending Beam Rheometer) utförs

för bestämning av bitumenets styvhet och m-värde vid

krypbelastning. En liten bitumenbalk belastas vid

provningen i en trepunkts böjtest, för att simulera hur

spänningar byggs upp vid fallande temperatur i en väg-

beläggning.

Metodiken har utvecklats inom SHRP (Strategic

Highway Research Program) och ingår idag bland test-

metoder i SUPERPAVE-speciñkationen för bindemedel.

Enligt de amerikanska kravspeciñkationema utförs prov-

 

Figur 18 Utrustningför BBR-analys

ning vid en temperatur 10°C högre än förväntad lägsta

vägbeläggningstemperatur (enligt aktuell performance

grade). Styvheten får efter 60 sekunders belastning inte

överstiga 300 MPa, och m-värdet ska uppgå till minst

0.300. Provningen utförs enligt SUPERPAVE på prov

som åldrats artiñciellt på laboratoriet i RTFO (Rolling

Thin Film Oven) och i PAV (Pressure Ageing Vessel). I

föreliggande mycket begränsade undersökning provades

återvunnet bindemedel vid -12°C och vid -18°C (motsva-

rande en vägbeläggningstemperatur på -22°C respektive

-28°C enligt SUPERPAVE).

Elastisk återgång och fluorescensmikroskopi utfördes

endast för polymermodifierat bindemedel.

5.2.5.1 Resultat

Beträffande bindemedelshalt och komstorleksfördelning

kan nämnas att erhållna resultat förhållandevis väl över-

ensstämde med de uppgifter som inlämnats av tillverka-

ren (bindemedelshalter 17.4 och 18.3 mot uppgivna vär-

den 16.6 respektive 18.5 vikt-%; liksom bestämda ñller-

halter 82.7 och 81.0 mot uppgivet 83.5 respektive

81.5 vikt-%).

Återvunnet bindemedel från asfaltmastix enligt
Tjörn motsvarade enligt erhållna analysvärden binde-

medelstyp B60. Vid jämförelse med återvunnet

bindemedel från den polymermodiñerade asfaltmastix-
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produkten kunde konstateras att penetrationen låg något

lägre (5 mm/10), mjukpunkten 15°C högre och bryt-

punkten 6°C lägre än för det icke modiñerade binde-

medlet i asfaltmastix enligt Tjöm . Elastisk återgång vid

10°C (efter 30 minuter) uppgick till 69% för det åter-

vunna polymerbindemedlet.

Vid fluorescensmikroskopi framstod polymeren

tydligt i den polymennodiñerade asfaltmastixen liksom

i det återvunna polymerbindemedlet.

Beträffande lågtemperaturegenskaper och styvhet-

svärden vid BBR-analys, utförd vid -12°C och vid -18°C,

låg uppmätta styvheter för båda de återvunna binde-

medlen under 300 MP8, och motsvarande m-värden över

0.300. Bindemedlet från asfaltmastix enligt Tjöm var

vid båda temperaturema något styvare än bindemedlet

från den polymermodifierade asfaltmastixprodukten. I

figur 19jämförs samtliga i undersökningen provade bin-

demedel med avseende på deflektion vid -12 respektive

-18°C.

Tabell 4 Laboratorieprovning av mastixprodukter

Provning Mastix

5.2.6 Gjutasfalt och asfaltbetong (ABS)

Provning på gjutasfalt, polymermodifierad gjutasfalt samt

asfaltbetong av stenrik typ (ABS) från bro BD 1377 ut-

fördes enligt överenskommet provningsprogram och -

förfarande.

Gjutasfalt (enligt Tjömrecept ) ingick som bind- och

slitlager i system 1 på bron. Polymergjutasfalt ingick som

bind- och slitlager i systemen 2, 4 och 6. Polymer-

gjutasfalt ingick som bindlager också i systemen 3, 5, 7

och 8, men då med ABS som slitlager.

Gjutasfalten uppvärmdes på plats, i HOAB-gryta.

Båda broklaffarna belades under samma uppvärmnings-

etapp, som pågick under totalt cirka fem timmar, med

påfyllning av material efter ungefär halva tiden. Provtag-

ning utfördes efter 2 timmar, vid massatemperaturen

212°C. Vid slutet av den totala uppvärmningstiden upp-

gick temperaturen till cirka 230°C.

Polymergjutasfalten transporterades från Akalla. En-

ligt protokoll från tillverkaren var den totala tiden för

transport och utläggning 25 timmar, varav massans tem-

Pol mastix
n

 

Stämpelbelastning (5)
vid 20°C
Formstabilitet (mm) ca 40
vid 55°C

Kulpenetration (mm/10 ; %) -

Mjukpunkt Wilhelmi (°C)

53 (47 58;60 46)

105(107103; 102109)

130 (158 140 ; 118 109)

2.0 (2.5 2.5 ;2.0 1.0)

ca 45 (52 48 38) ;ca 7 (2 10 8)

117 (117 117)
Herrmann (°C/cm) 0/120 -20/120
Tre-punkts böjtest vid -20°C

-Böjdraghållfasthet (N/mm2) 19.3 20.4
-Töjning vid brott (%) 0.83 1.04
-E-modul (MPa) 2510 2260

Bindemedelshalt (vikt-%) 17.4 (17.7 17.3 17.9 16.8) 18.3 (18.3 18.4 18.2)

Komstorleksfördelning se bilaga 3 se bilaga 3

BINDEMEDELSANALYS PA

ATERVUNNET BINDEMEDEL
Penetration (mm/10) 62 (62 62 62) 57 (57 57 56)
vid 25°C

Dyn.Viskositet (Ns/mz) 385 (385 384) 3198 (3318 3077)
vid 60°C
Mjukpunkt (°C) 51 (51 51) 66 (66 66)
Brytpunkt (°C) -9 (-10 -9 -9) -15 (-15 -15 -15)
Elastisk återgång (°/o)
vid 10°C 30 min 69 (69 69)

60 min - 76 (76 76)
Iatroscan se bilaga 4 se bilaga 4
BBR-analys
vid -12°C

styvhet (MPa) 98 82
(104 91) (80 84)

m-värde 0.473 0.483

(0.483 0.462) (0.482 0.483)
vid -18°C

styvhet (MPa) 252 225
(281 223) (228 221)

m-värde 0.330 0.412
(0.368 0.292)
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peratur under huvuddelen av transporten (17 timmar)

legat mellan 170 och 180°C, och endast under 4 timmar

legat över 200°C (mellan 201 och 210°C). Cirka en

timme före provtagningstillfället tillfördes polymer-

gjutasfaltsatsen (8 ton massa) av någon anledning ett

extra block polymerbindemedel på 40 kg. Då prov togs

ut var massatemperatur 206°C.

Beträffande slitlagret aVABS uppstod en del problem.

Den först utlagda beläggningen fick läggas om. Utlägg-

ning och vältning hade utförts vid oacceptabelt låg tem-

peratur. (Enligt redovisningsprotokoll från BINAB var

massatemperaturen 115°C på flak vid utläggningen.)

Laboratorieanalys vid VTI på upptagna borrkämor upp-

visade hålrumshalter på cirka 7 till 9 volym-%. Vid den

senare utläggningen låg motsvarande massatemperatur

mellan 180 och 190°C (vilket är något högre än nor-

malt ).

Polymergjutasfalt lä gs utpå bro BD 1377

vid Pitsund

Figur 19

Laboratorieundersökningen omfattade (som för

mastixprodukterna) provning på själva produkten samt

återvinning av bindemedel och bindemedelsanalys. Ur-

sprungligt bindemedel för jämförelse fanns som nämnts

ej.

Nedan nämnda parametrar undersöktes och redovisas

i tabell 5.

0 Stämpelbelastningsvärde

Formstabilitet

Kryptest

Termisk sprickbildning vid låg temperatur

Trepunkts böjtest

5.2.6.1 Stämpelbelastningsvärde

Provning utfördes enligt FAS metod 465-93, med stäm-

pel 5 cm2 och provningstemperatur 40°C.

Erhållna resultat för gjutasfalt och polymergjutasfalt

låg på 4.1 respektive 4.2 mm (efter 30 minuters

belastningstid).

Stämpelbelastningsprovning utfördes på provkuber

uppgjutna i samband med utläggningen på bron.
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För gjutasfalten var uppgj utningstemperaturen 212°C,

efter totalt två timmar i uppvärmningsgryta.

För polymergjutasfalten var uppgjutningstempera-

turen 206°C, efter transport från Akalla.

Enligt BRO 94 (Bilaga 9-18) för polymermodifrerad

gjutasfalt ska stämpelvärdet ligga inom intervallet 2 till

7 mm för brobaneplattor av betong och stål.

5.2.6.2 Formstabilitet

Provning utfördes inledningsvis som för polymerasfalt-

mastix (med värmelagring vid 55°C), men på grund av

stenmaterialets sammanhållande verkan i gjutasfalten

visade sig provningen vid 550C ej meningsfull. Provning

vid högre temperaturer kunde dock tänkas ge motsva-

rande infonnation. -

Efter utvecklingsarbete med modifierad metodik fast-

lades den motsvarande provningstemperaturen till 80°C

för aktuell polymergjutasfalt.

Prov från Pitsundsbron provades inte eftersom ut-

vecklingsarbetet just då pågick. Erhållna provnings-

resultat för motsvarande polymergjutasfalt som ingick i

utmattningsprovningarna på FMPAredovisas däremot i

avsnitt 6.

5.2.6.3 Kryptest

Kryptest med dynamisk enaxial belastningsprovning på

borrkärnor utfördes vid 40°C. Den pulserande belast-

ningen bestod av 1 sekunds belastning och 1 sekunds

vila. 3600 pulser utfördes i ett test. Belastningen var

100 kPa. Provning utfördes på borrkämor (med diame-

ter 100 m) från Pitsundsbron.

Provkroppens deformation i belastningens riktning

registrerades. Den bestående deformationen efter prov-

ningen angavs. Kryphastighet och dynamisk krypmodul

beräknades.

Beträffande erhålhia resultat för gjutasfalt respektive

polymergjutasfalt från Pitsundsbron kunde konstateras att

gjutasfaltens förmåga att motstå plastisk deformation

enligt denna metod var bättre än polymergjutasfaltens.

Deformationen uppgick för gjutasfalten till 41 200 us

och för polymergjutasfalten till nästan det dubbla. Kryp-

hastigheten var (jämfört med asfaltbeläggning) hög och

krypmodulen låg för båda gjutasfaltprodukterna.

Borrkärnorna hade tagits upp från bron i Vägverkets

regi. De gick sönder (alla tre provkropparna) under

provningens gång, varför inga resultat kunde erhållas.

Borrkärnoma var skadade till följd av utborrningen på

bron, vilket torde förklara det inträffade vid kryptestet.

(Enligt uppgift var vidhäftningen till underliggande bind-

lager av polymergjutasfalt mycket god.) Ytterligare borr-

kämor togs ej upp för provning.

Provning enligt denna krypbelastningsmetod ger en

uppfattning om materialets motstånd mot bestående
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deformation och spårbildning under trafikens belastning.

Provningen utförs med hjälp av en MTS universalprov-

ningsutrustning. Flera års erfarenheter av provningen

finns vid VTI, men endast för provkroppar av konventio-

nell asfaltbetong. För provkroppar av asfaltbetong

(ABT12/B180, ABT16/B180, ABT12/B85 samt

ABT16/B85) ligger total bestående deformation erfaren-

hetsmässigt lägre än 18 000 us och den dynamiska kryp-

modulen kring 10 MPa.

Erfarenheter av denna provning för gjutasfalt-

produkter (liksom för polymermodifierade material)

saknas som nämnts vid VTI, varför det är svårt att av-

göra huruvida resultaten, sett ur gjutasfaltperspektiv ,

är bra eller dåliga . Nämnas kan att motsvarande

provning (dynamisk kryptest) just för gjutasfalt (både

med och utan polymerinblandning) har utförts vid

Vejtekniskt Institut i Roskilde i anslutning till provning-

ama för østbron över Storebaelt. Dessa resultat ligger på

samma nivåer, som de vid VTI erhållna resultaten för pro-

dukterna från Pitsund, med krypning på 1 till 10%.

5.2.6.4 Termisk Sprickbildning vid låg

temperatur

Terrnisk sprickbenägenhet undersöktes vid Institutionen

för Vägteknik vid KTH. (Provning enligt SHRPs speci-

fikationer för asfaltmassa; Thermal Stress Restrained

Specirnen Test (TSRST) avses.)

Vid provningen utsattes den fixerade provkroppen

(5 cm x 5 cm x 20 cm; eller cylindrisk (I)5 cm x 20 om)

för en temperatursänkning på 10°C per timme, varvid

temperaturen vid brott registrerades. Provningsresultatet

ger en uppfattning om materialets termiska sprick-

benägenhet vid låga temperaturer. Sprickbildning uppstår

beroende på krympningar i provet.

Undersökningsresultaten indikerade att polymer-

gjutasfalten vid den aktuella termiska belastningen

spricker vid lägre temperatur än gjutasfalten. Registre-

rad brottemperatur för polymergjutasfalten uppgick till

cirka -35°C, medan gjutasfalt enligt Tjörn sprack vid

cirka 8 grader högre temperatur (-27°C).

Motsvarande provning utfördes också för mastix-

produkterna. Problem uppstod emellertid i samband med

fixeringen av provkropparna, varför resultaten enligt

KTH ej kunde betraktas som tillförlitliga.

Provningen utfördes ej för ABS-materialet.

5.2.6.5 Trepunkts böjtest

Motsvarande provning som för mastixprodukterna (se

avsnitt 5.2.4.6) utfördes också för de båda gjutasfalt-

produkterna. Provningstemperaturen valdes här till iOOC.

Erhållen böjdraghållfasthet var lägst för den polymer-

modiñerade gjutasfalten. Töjningen vid brott var större
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och E-modulen avsevärt lägre för den polymerrnodi-

ñerade produkten än för den icke polymermodiñerade

produkten.

5.2.7 Gjutasfalt och asfaltbetong (ABS)- Binde-
medel

Återvinning av bindemedel med bestämning av binde-

medelshalt, kornstorleksfördelning samt bindemedels-

analys på återvunnet bindemedel utfördes som för mas-

tix (se avsnitt 5.2.5).

Beträffande bindemedelshalt och kornstorleks-

fördehiing stämde erhållna resultat ganska väl överens

med de av tillverkaren uppgivna.

Vid en jämförelse mellan återvunnet polymerbinde-

medel (från den polymermodiñerade gjutasfalten, med

ursprungsbiturnen Pmb 32) och återvunnet icke polymer-

modiñerat bindemedel (från den konventionella gjutas-

falten, med ursprungsbitumen av typ B45 och Trinidad)

kunde konstateras att penetrationen låg högre för poly-

merbindemedlet (45 mm/10 jämfört med 26 mm/10)

liksom mjukpunkten (75°C respektive 62°C).

Skillnaden vad gäller lågtemperaturegenskaper ñam-

går av brytpunkten, som låg betydligt lägre för det

polymermodiflerade bindemedlet (-18°C jämfört med

-6°C), liksom av erhållna resultat vid BBR-analys.

För bindemedlet från den polymermodiñerade gjutas-

falten låg styvhetsvärdena vid BBR-analys, både vid

-12°C och -18°C, under 300 MPa och m-värdet Över

0.300. Detsamma gällde för bindemedlet från den kon-

ventionella gjutasfalten vid -12°C. Vid -18°C var emel-

lertid sist nämnda bindemedel betydligt styvare, och re-

gistrerat styvhetsvärde låg kring 500 MPa.

Vid jämförelse mellan samtliga undersökta bindeme-

del kunde konstateras att bindemedlet från den konven-

tionella gjutasfalten var styvast och bindemedlet från den

polymermodiñerade gjutasfalten minst styvt. Rangord-

ningen var densamma vid båda provningstemperaturerna

och överensstämde också medmotsvarande rangordning

vad gäller brytpunktsbestämning enligt Fraass.

Registrerad deflektion vid BBR-analys (-12°C och

-18°C), för samtliga undersökta bindemedel, framgår av

figur 20.

Ingående bindemedel iABS-beläggningen var enligt

uppgift av typ B180.

5.3 Uppföljningar

Provbeläggningama på bron utfördes som nämnts i maj

och juni 1993. På vardera broklaffen belades åtta prov-

ytor med isolerings- och beläggningssystem enligt

tabell 3 (avsnitt 5.1). Uppföljningar utfördes 1994-06,

1994-09, 1995-10 samt 1997-05.
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Tabell 5 Laboratorieprovning av gjutasfalzprodukter och ABSfrån bro BD 13 77 vid Pilsund

Provning GJA Pol GJA ABS

Stämpelbelastning (mm)
vid 40°C 30 min 4.1 (4.0 4.2) 4.2 (3.9 4.5)

+30 min 1.1 (1.0 1.1) 0.9 (0.8 1.0)
Formstabilitet (mm) - jfr. avsnitt 6 -
Kryptest vid 40°C
-Töjning ((48) 41200 81900 *
-Kryphastighet (us/bei) 6.9 8.6 26.6
-Dyn. krypmodul (MPa) 2.4 1.2 *
Tre-punkts böjtest vid O°C
-Böjdraghâllfasthet (N/mmz) 15.5 7.2
-Töjning vid brott (%) 1.1 3.1
-E-modul (MPa) 2100 700
Termisk sprickbildning (°C) -27 -35 -
Bindemedelshalt (vikt-%) 7.6 8.4 5.9

(7.5 7.4 7.2 8.2) (8.2 8.2 9.9 7.3) (5.7 5.9 5.9 5.9)
Kornstorleksfördelning se bilaga 3 se bilaga 3 se bilaga 3

BINDEMEDELSANALYS PÅ
ÅTERVUNNET BINDEMEDEL
Penetration (mm/10) 26 (26 25 26) 45 (45 45 46) 85 (86 85 85)
vid 25°C

Viskositet (Nslmz) 2184 43410 207
vid 60°C (2194 2174) (43067 43752) (207 208)
Mjukpunkt (°C) 62 (62 62) 75 (75 76) 48 (48 48)
Brytpunkt (°C) -6 (-5 -8 -6) -18 (-18 -20 -16) -14 (-15 -15 -12 -12)
Elastisk återgång (%)
vid 10°C 30 min - 68 (69 68) -

60 min - 76 (76 75) -
Iatroscan se bilaga 4 se bilaga 4 -

BBR-analys
vid -12°C

styvhet (MPa) 236 73
(240 232) (69 76)

m-värde 0.368 0.474
(0.371 0.365) (0.471 0.476)

vid -18°C
styvhet (MPa) 528 -

(505 550) (190 - )
m-värde 0.296 -

(0.307 0.284) (0.364)

 

* Provkropparna gick sönder under provningens gång.
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Figur 20 Resultatfrån BBR-analys. Deflektion vid -12°C respektive -180Cför undersökta återvunna bindemedel
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5.3.1 Sprickor 5.3.2 Vidhäftning

Skador i form av sprickbildning konstaterades visuellt för Erhållna resultat från vidhäftningsprovning som utfördes

systemen 1, 4 00h 6, redan Vid första uppföljningstülfállet i samband med tredje uppföljningstillfället (1995-10-10)
ijuni 1994. ' låg högt för samtliga system på bron, d.v.s. vidhäftning-

För System 1 hade Spriekor uppstått i båda PTOV' en mot underlag och skyddslager var mycket god. Högst
ytorna; en tVärgående Sprieka ÖVeT hela PTOVYtan På vidhåftningsresultat erhölls för system 1.
klaif 1 samt två sprickor (tvärgående respektive längsgå-

ende) över motsvarande provyta på klaff 2. Uppmåtta 5.3.3 Temperaturmätning

SpriekViddeT låg mellan 0 Oeh 4 mm- Vid de därpå föl' I samband med provläggningen installerades termistorer

lande tVå Uppföljmngama i september 1994 00h i Okte' på undersidan av bron, för temperaturregistrering under
ber 1995 konstaterades att sprickvidden ökat(till maxi- iselenngs- och beläggningsarbetets gang (system 1 Den

malt 9 mmför SpriekanPå Idag 1 00h mamalt 6 mm för 2, klaff 1). Registrerad temperatur översteg inte i något
de båda sprickoma på klalf2). fall 45 Oc,

För SyStemen 4 00h 6 hade en längsgående Sprieka Dessutom installerades permanenta termistorer på
som Sträekte Sig ÖVer båda PTOVYtema uppstått På klaff tre ställen på bron, för avläsning av temperaturen under
1: medan inga Sprieker uppstått På klaff 2- SpriekVidden isoleringsmattan i system 4, samt under isoleringsmattan
låg Vid fÖTSta uppföljningStülfánet På maXimalt 1 min, Oeh och mellanABS- och polymergjutasfaltlagret i system 5.
ökade därefter endast marginellt. Vid det andra upp- senare vandaliserades utrustningen val-för inga ytterligare

föllningstülfálleti september 1994 upptäektes Ytterligare resultat kunde erhållas. Temperaturer i samband med
en mindre Sprieka för System 4 0(13fo med maXimal utläggningsarbetet registrerades separat för system 1 och
sprickvidd på 1 mm. Vid det tredje uppföljningstillfället 2 på klan? 1,

iOktOber 1995 Var Spriekan Oförändrad- Som ett alternativ installerades ett antal permanenta
Vid det fjärde Oeh Sista uppföljnmgStillfänet i maj termistorer på undersidan av bron, i samband med det

1997 Val' PTOVYtema 2, 3» 5 00h 7 fortfarande Spriekfüa första uppföljningstillfället (1994-06-15), för motsva-
På båda klaffama- Nya 313r leker upptäektes På en aV rande temperaturregistrering. Registreringen utfördes
PTOVytoma 1, På PrOVYtan 6 (med tidigare regiStrerad sedan i Vägverkets regi. Mätvärden registrerades endast
Spriekbildning) samt På en UtaV PTOVytoma 8- under juli månad 1995 . Den högsta inrapporterade tem-

peraturen på brons undersida var 35.7 oC.

      å

Figur 21 Spricka i system 1, Ida/71 (1994-06)
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Figur 22 Sprickor i system 4 och 6, kla/fl (1994-06)

5.4 Kommentar

Sammanfattningsvis konstateras att den polymer-

modiñerade asfaltmastixprodukten från provbron enligt

laboratorieprovningen är mindre defonnationsbenägen

vid högre temperaturer än referensmastix Tjörn samt

att den har bättre lågtemperaturegenskaper. Bättre stabi-

litet framgår av erhållna stämpelbelastningsvärden och

formstabilitet vid 20 respektive 55°C, liksom av mjuk-

punktsresultat enligt Wilhelmi. Det återvunna binde-

medlets penetration och mjukpunkt ger information i

överensstämmelse med detta. Att den polymermodi-

ñerade asfaltmastixen är mindre styv vid lägre tempera-

tur och mindre sprickbenägen påvisas vid fallprov enligt

Henmann ( impact ) och trepunkts böjtest vid -20°C,

samt framgår av erhållna brytpunktsresultat och BBR-

analys på återvunnet bindemedel.

Polymergjutasfalten har likaledes påtagligt bättre låg-

temperaturegenskaper än den icke polymermodiñerade

gjutasfaltprodukten. Detta framgår av erhållna resultat

vid provning av termisk sprickbildning enligt TSRST och

trepunkts böjtest vid O°C, samt av brytpunkt och erhålhia

BBR-resultat för återvunnet bindemedel. Beträffande sta-

bilitet och förmåga att motstå plastisk deformation vid

högre temperaturer har däremot ingen förbättring bero-

ende på polymertillsats konstaterats. (Påpekas bör att

stenmaterialkurvan inte är densamma för de båda gjut-

asfaltprodukterna.)
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Beträifande uppkomna sprickor på provbron kan re-

fereras till erhållna ritningar för bron, där den längs-

gående sprickan i system 1 (klaff2) liksom längsgående

spricka i system 4 och 6 (klaif 1) är belägen över huvud-

balk där trafiken går fram över konsol. De tvårgående

sprickorna i system 1 (på båda klaffarna) sammanfaller

med tvårgående balk. Det finns totalt åtta tvårgående
balkar på varje klaif, varav tre ligger under provytoma

5 och 7, 2 och 4 respektive 1 och 6.

Provläggningen på Pitsundsbron, med tillhörande la-

boratorieundersölming, har tidigare dokumenterats i VTI

notat 27-1995. En del resultat har därefter tillkommit.

Uppföljningarna på bron, tom. den tredje uppföljningen

199 5-1 0, har tidigare dokumenterats i VTI notat 65-1995.

 

Fzgur:e Termistorer ndr klajf 2
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6 Utmattningsprovning vid FMPA

6.1 Tysk Dauerschwellbiegeprüfung

För godtagande av isoleringssystem för stålbroar i

Tyskland utförs enligt ZTV-BEL ST-92 bla. utmattnings-

test, sk. Dauerschwellbiegeprüfung. Prövningen utförs

vid Otto Graf Institut (F orschungs- und Material-

prüñlngsanstalt FMPA) i Stuttgart som en inledande för-

sta provning för ett system. Godtagbart resultat är helt av-

görande för om systemet ska gå vidare i undersökningen

eller ej.

Vid möte med expertis från det tyska institutet i maj

1994 diskuterades isolerings- och beläggningssystem för

stålbroar, med tonvikt på utmattningstest vid låga tem-

peraturer. En av dessa experter var Dr W. Harre som

också ansvarar för den aktuella utrustningen och nämnda

provningar för godtagande av isoleringssystem för tyska

stålbroar.

Dr Harre berättade vid mötet att utrustningen tagits

ñam under 60-talet och att den stått förebild också för

den danska pulsatorutrustningen (se avsnitt 2.3). Tysk

och dansk metodik skiljer sig emellertid på ett antal punk-

ter. Stålplattans nedsjunkning (utan beläggning) är i den

tyska utrustningen 0.5 mm, vilket motsvarar 1/600 för

stålkonstruktionen i realiteten och innebär en belastning

på provplattan av 2.4 till 2.5 ton. I Tyskland används

emellertid kriteriet 1/300 för stålkonstruktioner, varför

detta inledningsvis också kom att gälla för provningen i

laboratoriet. Det visade sig dock att inga system klarade

testet i laboratoriet (men uppenbarligen på bron) med

denna stora nedböjning, varför parametern kom att änd-

ras till 1/600 i det tyska provningsförfarandet.

Prövningen utförs vid frekvensen 2 hertz, vilket skulle

motsvara trañk med hastigheten 50-60 kni/tim. 1 mil-

jon lastväxlingar utförs vid en normal provning som tar

en vecka.

Den tyska metoden avsåg inledningsvis utrnattnings-

provning vid låg temperatur, men har sedan vanligen ut-

förts endast vid rumstemperatur, eftersom det visat sig att

provningen då varit som hårdast för systemet. Provning

vid -ZOOC utförs dock alltid som kompletterande prov-

ning för nya typer av system, berättade Dr Harre.

Beträffande isoleringssystem med polymerbitumen-

matta har inledande förtester med både SBS- ochAPP-

modiñerade produkter utförts, innan denna typ av system

godtagits för stålbroar och införts i de senaste tyska nor-

merna, ZTV-BEL ST-92. System med SB S-bitmnenmatta

B3A SA 250 liksom APP-bitumenmatta Ergobit är idag

godkända s.k. Reaktionsharz/Bitumen-Dichtungsschicht

för stålbroar i Tyskland.

Cirka 30 till 40 system hade vid tiden för mötet pro-
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vats vid FMPAi Stuttgart. Dr Harre menade att system

med polymerbiturnenmatta visat sig vara bra system vad

gäller provning i utrustningen. Hans mening var dock att

provning också vid -ZOOC borde utföras som komplement

till provningen vid rumstemperatur i det speciella fallet

med Högakustenbron.
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Figur 24 Utmatmingstest (Dauerschwellbiegeprufung)

enligt tyska normerför stålbroar; ZTV-BELST

92

6.1.1 Jämförelse med dansk pulsatortest

Den avgörande skillnaden mellan dansk och tysk prov-

ningsmetodik ligger i det sätt på vilket provplattan belas-

tas under provningen.

Enligt tysk metodik belastas endast stålplattan så att

en viss nedböjning erhålles. Provkroppen är således ej

inspänd i utrustningen. Eventuella brott uppstår mot stål-

plattan eller mellan isoleringsskikt.

Enligt dansk metodik belastas provkroppen via

stämplar mot provkroppens ovanyta (beläggningen).

Belastningen avser simulera den tryckpåverkan som upp-

står i beläggningen på en ortotrop stålplatta när en last-

bil, med ett tvillinghjul på vardera sidan av ett längsgå-

ende stöd, kör över bron. Provkroppen spänns fast i ut-

rustningen. Brott uppstår mot underlaget eller som sprick-

bildning i beläggningen. I det senare fallet sker detta som

regel under någon av belastningsplattorna. Provning vid

temperaturer över 0°C är mindre lämplig i den danska

utrustningen eftersom beläggningen med höjd tempera-
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tur deformeras alltmer i utrustningen. Provkroppen

spänns emellertid in i utrustningen vid rumstemperatur.

Risken för att brott ska uppstå redan vid inspänningen är

annars överhängande, eftersom provkroppen böjer sig

något vid nedkylning.

Enligt expertisens mening vid FMPA bör en utmatt-

ningstest av aktuellt slag utföras enligt den tyska princi-

pen, med belastning av stålplattan, och inte genom be-

lastning på själva provkroppen med denna inspänd i ut-

rustningen. Anledningen till detta menade man ligger i

risken för deformationer i beläggningen, under belast-

ningsplattoma liksom i samband med inspänningen.

Provningsprincip i överensstämmelse med den danska

metoden var aktuell i Tyskland på 60-talet, enligt uppgift

ñån Dr Harre, men frångicks sedan.

Besöket och diskussionerna vid FMPA har tidigare

dokumenterats i VTI notat 48- 1 994.

       

Dansk PulsatortestFigur 25

6.2 Isolerings- och beläggningssystem för

Högakustenbron provas

I projektet om isolering och beläggning för Högakusten-

bron ingick utmattningstest vid FMPA för ett antal aktu-

ella system.

FMPA fick i september 1994 i uppdrag av Vägverket,

Broteknikavdelningen att genomföra utmattningstest en-

ligt TP-BEL-ST för totalt fem olika isolerings- och

beläggningssystem. Provningama genomfördes under

1995 och slutrapport erhölls före årets slut.

Utmattningsprovningarna för Högakustenbron utför-

des vid +20°C, -30°C samt vid +30°C. Belastning med

dubbel nedböjning skulle ockå ingå om systemet vid
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respektive temperatur och enkel nedböjning klarat

provningen utan att skador uppstått.

6.2.1 Produkter och system

Samtliga material (primer, sand, isoleringsmatta, mastix-

produkter, gjutasfaltprodukter och asfaltbeläggnings-

material (stenmaterial, polymerbitumen och ñbertillsats))

tillsändes FMPA från tillverkaren, eller via VTI, med ut-

förliga instruktioner angående applicering och utförande.

Instruktionema togs fram vid VTI i samarbete med till-

verkare och projektansvarig vid Vägverket.

Samtliga material tillsändes ocksåVTI förjämförande

provning (se vidare avsnitt 6.3.) och förvaring (om ytter-

ligare provningar skulle behöva utföras). Förutom de res-

pektive materialen lämnades uppgifter angående recept

och materialegenskaper till VTI. På begäran erhölls också

ursprungligt bindemedel för de olika produkterna.

Vid blandning och applicering av den polymer-

modiñerade asfaltbetongprodukten medverkade personal

från NCC på plats (vid FMPA).

De produkter som tillsändes FMPA ingick där som

nämnts ovan vid utmattningsprovning enligt överens-

kommet provningsprogram i totalt fem olika isolerings-

och beläggningssystem. Ingående polymermodifierade

produkter och system framgår av tabell 6. Systemen be-

nämns l, 4, 5, 6 och 7 enligt motsvarande beteckningar

på Pitsundsbron. System 1 är det icke polymermodi-

ñerade referenssystemet enligt Tjörn med sadofoss,

mastix och gjutasfalt.

System 5 provades också i pulsator vid Vejtekniskt

Institut i Roskilde, i jämförande syfte (jfr avsnitt 6.1.1).

6.2.2 Resultat vid utmattningsprovningen

System l bedömdes enligt provningsrapporten från

FMPA som olämpligt ( als ungeeignet auszusch-

liessen ), medan övriga fyra system (system 4, 5, 6 och

7) generellt vid provningarna gav ett gott intryck

( haben in den Versuchen generell einen guten Eindruck

hinterlassen ).

För varje system tillverkades totalt fyra provplattor.

Två av plattorna provades inledningsvis vid +20°C. I det

fall positivt resultat erhölls, d.v. s. om båda provplattorna

klarade provningen utan skador, provades sedan också

de två återstående provplattorna vid -30°C. Efter här

avslutad provning, med positivt resultat, ökades belast-

ningen till det dubbla och provplattorna testades under

ytterligare 1 miljon lastväxlingar. I det fall utmattnings-

provningen också här kunde genomföras utan skador på

systemet togs en av provplattorna ut för att provas också

vid +30°C och dubbel belastning.

System 1 provades inledningsvis vid +20°C, varvid

isoleringsskiktet började lossna efter 200 000-300 000

lastväxlingar. Provningen avbröts därför efter cirka
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500 000 lastväxlingar (för båda provplattorna). Inga

ytterligare prövningar utfördes p.g.a. erhållet negativt

resultat vid +20°C.

System 4 provades vid angivna tre temperaturer

(+20°C, -30°C och +30°C). Samtliga provkroppar kla-

rade utmattningsprovningen utan skador. Också vid prov-

ning med dubbla belastningen vid -30°C liksom vid

+30°C klarade provplattorna sig.

System 5 provades vid angivna tre temperaturer en-

ligt ovan. Provningama vid +20°C respektive -30°C (och

normala belastningen) gav positivt resultatoch inga ska-

dor noterades. Då provningen därefter fortsatte vid -30°C

(för samma två plattor) men nu med dubbla belastningen

började vidhäftningsförluster uppstå mellan matta och

polymergjutasfalt för en av provplattorna (efter cirka 10

000 lastväxlingar). Möjligen kan detta ha berott på otill-

fredsställande applicering av mattan. För den andra prov-

plattan uppstod inga skador under motsvarande provning,

varför provplattan efter slutförd test togs ut för vidare

provning vid +30°C och dubbla belastningen. Vid denna

provning uppstod sprickor i slitlagret av asfaltbetong (ef-

ter cirka 160 000 lastväxlingar), och efter cirka 180 000

lastväxlingar hade asfaltbeton gen fått genomgående

sprickor, och provningen avbröts. Sprickbildningen upp-

stod över mittstödet och på bägge sidor därom.

Vid provning i dansk pulsator var enligt dansk prov-

ningsrapport och bedömning antalet belastningar till brott

mycket lågt vid samtliga undersökta temperaturer (OOC,

-10°C och -20°C) jämfört med traditionell dansk icke

polymerrnodifrerad stålbrobeläggning. Det första brottet

hade enligt rapporten uppstått under mittstödet varefter

också lodräta sprickor uppstått i slitlagret under

   

belastningsstämplarna. Nedböjningen i beläggningens

underkänt blev ungefär dubbelt så stor som för en tra-

ditionell dansk stålbrobeläggning, påpekar man i den

danska rapporten, och menar att detta kan vara förkla-

ringen till att brott så snabbt uppstått i beläggningen. Av

den danska rapporten ñamgår avslutningsvis att det un- ,

dersökta svenska systemet på avgörande punkter upp-

visat en helt annan skadebild än tidigare undersökta

system i den danska pulsatorn, varför man inte vill dra

några slutsatser beträffande systemets förväntade

funktion i praktiken.

System 6 provades vid +20°C och vid -30°C. Samt-

liga provkroppar klarade utmattningsprovningen utan

skador. Också provning med dubbla belastningen vid

-30°C genomfördes utan att skador uppstod. Provning vid

+300 C utfördes inte eftersom denna provning inte ingått

i den ursprungliga beställningen till FMPA utan

tillkommmit senare iprovningsprogrammet. Ingen prov-

platta med system 6 fanns då kvar eftersom stålplattor

behövts för prepararing och provning av ett antal system

för den tyska marknaden.

System 7 provades vid samtliga tre temperaturer.

Provningama vid +20°C respektive -30°C (också med

den dubbla belastningen) gav positivt resultat. Under den

fortsatta provningen, vid +30°C och dubbla belastningen,

uppstod efter cirka 200 000 belastningar (som för system

5) sprickor i slitlagret av asfaltbetong. Slitlagret får vid

denna temperatur och kraftiga nedböjning därmed en

starkt reducerad styvhet och tillika förmåga att motstå

ytterligare belastningar (på grund av sprickbildningen)

varför provningen avbröts.
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Tabell 6 Isolerings- och beläggningssystemför utmatt-

ningstest vidFMPA

IIIIIHHIHIHH!!!
  

GJA 11"Tjörn" 35 mm   
   
        

 

   

GJA 8 "Tjörn" 21 mm SYSTEM 1

i i Mastix "Tjörn" 4 mm
Sadofoss 300 g/m2
Stål

Illlllllllllllllllu ...en (par. 11) 35 mm
' poI.GJA (PGJA 8) 21 mm SYSTEM 4

Matta 3.5 mm

Epoxi 500 ;i (600 g/m2)

Epoxprimer 100 p (1 00 g/m2)

: tål

i poI.ABS 35 mm

poI.GJA (PGJA 8) 21 mm SYSTEM 5

W W Matta 3.5 mm

Epoxi 500 p (600 g/m2)

Epoxiprimer 100 LL (100 g/m2)

Stål

IllIIIIIlIIIIIIIIIII polen-mm 35mm
MpoI.GJA (PGJA 8) 21 mm SYSTEM 6

i, i - A pol.mastix 4 mm

Sadofoss 300 g/m2

Epoxi 500 p (600 g/m2)

Epoxiprimer 100 H (100 g/mz)
Stål

p0|.ABS 35 mm

E po|.GJA (PGJA 8) 21 mm SYSTEM 7

pol.mastix 4 mm

Sadofoss 300 g/m2

Epoxi 500 p (600 g/m2)

_Epoxiprimer 100 ;.L (1 00 g/m2)
Stål

6.3 Uppföljande Iaboratorieprovning vid VTI

I anslutning till provningarna vid FMPA (samt komplet-

terande motsvarande provning vid Vejtekniskt Institut i

Roskilde för ett av de aktuella systemen) undersöktes de

ingående materialen också vid VTI. Syftet med VTI-

undersökningen var att kontrollera utsänt material från

tillverkarna (Binab, Nynäs och NCC) samt att jämföra

erhållna resultat med motsvarande värden för material

som återsändes till VTI efter utförd uppvärmning i sam-

band med provberedningen för utmattningstest vid

FMPA. Uppvärmningen vid tillverkning av provkroppar

(med isolering, bindlager och slitlager på primerbehandlat

stålunderlag) får ej nämnvärt förändra de respektive pro-

dukternas materialegenskaper.

I detta avsnitt redovisas de vid VTI:s laboratorie-

provning erhållna resultaten för ursprungligt bindemedel,

för referensprov från nämnda tillverkare samt för prov

från FMPA respektive Vejtekniskt Institut.

De aktuella produkterna jämförsockså i korthet med

de motsvarande produkter och provbeläggningar som

lades på Pitsundsbron (jämför avsnitt 5).

Laboratorieundersöknin gen har tidigare redovisats i

VTI notat 7-1996. För mer utförliga jämförelser hänvi-

sas till detta notat.
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6.3.1 Laboratorieprovning och provningsresultat

Provning utfördes i enlighet med överenskommet prov-

ningsprogram, och pågick under perioden 1995-09 till

1996-01. Följande prövningar ingick och redovisas i

tabellerna 7-11 i detta avsnitt. ,

0 Stämpelbelastningsvärde enligt FAS metod 447-95

(vid 20°C)

0 Stämpelbelastningsvärde enligt FAS metod 465-95

(vid 40°C)

0 Fonnstabilitet enligt BRO 94 (24 timmar vid 55°C)

0 Fonnstabilitet enligt BRO 94 (24 timmar vid 80°C)

0 Bindemedelsanalys enligt VÄG 94 med avseende på:

- penetration (vid 25°C resp 40°C), enligt FAS

metod 337-91

- mjukpunkt Kula & Ring, enligt FAS metod

338-95

- brytpunkt Fraass, enligt IP 80

- elastisk återgång vid 10°C, enligt danskt Väg-

teknisk Institut, P2. 105 (1993)

0 GPC-analys (Gel Penneation Chromatography), d.v.s.

kemisk karaktärisering med avseende på molekyl-

viktsfördelning

6.3.1.1 Mastix Tjörn

Följande uppgifter erhölls från tillverkaren beträffande

recept och egenskaper för den aktuella asfaltmastix-

produkten:

0 Bindemedel: B 85

0 Bindemedelshalt: 16.5 vikt-%

0 Fyllmedel: <0.075: 82 vikt-%; <0.125: 94 vikt-%

0 Stämpelbelastningsvärdet (enligt FAS metod 447) lig-

ger mellan 83 och 93 sekunder

Stämpelbelastningsvärdet för referensmastix-

produkten (kub uppgjuten i samband med tillverkningen)

bestämdes till 59 sekunder. För mastixprov från FMPA

låg stämpelbelastningsvärdet på 127 sekunder. Materia-

let hade då uppvärmts två gånger mer än motsvarande

referensmastix, med en viss förhårdning av mastix-

produkten som följd.

Erhållna analysvärden med avseende på penetration,

mjukpunkt och brytpunkt, på återvunnet bindemedel från

referensmastixprodukten, uppgick till 59 mm/1 0, 51°C

respektive -14°C. Inga stora skillnader kunde konstate-

ras mellan återvunnet bindemedel ur referensprov och

återvunnet bindemedel ur prov från FMPA. Återvunnet
bindemedel karaktäriserades även kemiskt med hjälp av

GPC.Av erhållna resultat och GPC-diagram framgick att

uppvärmningen i anslutning till utmattningsprovningen

vid FMPA inte hade haft någon nämnvärd inverkan på

bindemedlet.

Prov på ursprungligt bindemedel B 85 analyserades

även för extra kontroll.
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Kommentar

Den i undersökningen aktuella asfaltmastixprodukten,

mastix Tjörn, stämde beträffande receptur, stämpel-

belastningsvärde och bestämda bindemedelsegenskaper

väl överens medmotsvarande asfaltmastix som lagts på

bro BD 1377 vid Pitsund. Den stämde beträffande recep-

tur även överens med asfaltmastixprodukten som lagts på

Tjörnbron. (Bindemedlet i den sist nämnda produkten

var, enligt bindemedelsanalyser utförda på återvunnet

bindemedel, dock mjukare än övriga två produkters bin-

demedel.)

Uppvärmningen i samband med utmattningsprov-

ningen vid FMPAhade inte medfört några större föränd-

ringar för produkten och/eller det ingående bindemedlet.

6.3.1.2 Mastix polymer

Följande uppgifter erhölls från tillverkaren beträffande

recept och egenskaper för den aktuella polymerasfalt-

mastixprodukten:

0 Bindemedel: Pmb 32

0 Bindemedelshalt: 18.5 vikt-%

0 Fyllmedel: <0.075: 81.5 vikt-%; <0.125: 94 vikt-%

0 Stämpelbelastningsvärdet (enligt FAS metod 447) lig-

ger mellan 63 och 71 sekunder

Stämpelbelastningsvärdet låg mycket högt, d.v.s. av-

sevärt högre än vad som hade uppgivits av tillverkaren

(se ovan). För referenskuber erhölls värden mellan 264

och 381 sekunder. För prov från referensblock låg

stämpelvärdet ännu högre (som mest 612 sekunder). För

mastixprov från FMPA låg stämpelvärdet på 460 respek-

tive 330 sekunder. Materialet hade då uppvärmtstvå

gånger mer än motsvarande referensprodukt.

Vid formstabilitetstest låg differensen för referenskub

på 3 mm och för prov från FMPA som mest på 5 mm.

Erhållna analysresultat för återvunnet bindemedel ur

referensprov verkade tillfredsställande, vad gäller pene-

tration, mjukpunkt, brytpunkt och elastisk återgång

(7 7%). För prov från FMPAvar analysvärdena i stort som

för referensprovet. Penetrationen liksom mjukpunkten

hade ökat något, till följd av den extra uppvärmningen vid

FMPA, men varken brytpunkt eller elastisk återgång hade

försämrats.

Även kemisk karaktärisering med GPC-analys utför-

des för återvunnet bindemedel. Av erhållna diagram fram-

gick att uppvärmningen i anslutning till utmattnings-

provningen vid FMPA inte hade haft någon nämnvärd

inverkan på bindemedlet.

Prov på ursprungligt polymerbindemedel Pmb 32,

uttaget i anslutning till tillverkningen av den aktuella

polymerasfaltmastixprodukten, analyserades även för

extra kontroll.

Kommentar

Den aktuella polymerasfaltmastixprodukten uppvisade

avsevärt högre stämpelbelastningsvärde än motsvarande

produkt på Pitsundsbron.

För det ingående polymerbindemedlet (återvunnet)

erhölls emellertid godtagbara resultat, och återvunnet

bindemedel ur prov från FMPA uppvisade inga större

förändringar till följd av uppvärmning i anslutning till

utmattningsprovningen.

Orsaken till det extremt höga stämpelbelastnings-

värdet kunde inte klarläggas, men kan bero på fel vid till-

verkningen. Bindemedelshaltens inverkan på stämpel-

belastningsvärdet är mycket stor vid halter kring

18 vikt-%.

 

Tabell 7 Stämpelbelastningsvärde och Farmstabilitetförundersökta asfaltmastixprodukten

Prov V11-nr Stämpel- Kommentar Formstabilitet

Belastning 24 tim 55°C

(8) (mm)

Mastix Tjörn

Referens 94-298-1 59 (58 59) Provkub från tillverkning

System 1 O-G 95-252-1:1 127 (124 129) Provkub uppgjuten vid VTI av

material från Otto Graf inst.

Mastix polymer

Referens 94-298-3 264 (272 256) Provkub från tillverkning 3 (100 - 97)

Referens 377 (377 377) Provkub från tillverkning

Referens 381 (394 368) Provkub från tillverkning

Uppgjutet fr kub 354 (332 376) Omgjuten provkub (VTI)

Temp. 184°C från tillverkning

Uppgjutet fr block 568 (562 573) Provkub uppgjuten av block

Temp. 184°C (VTI) från tillverkning

Uppgjutet fr block 612 (579 644) Provkub uppgjuten av block

Temp. 205°C (VTI) från tillverkning

System6 O-G 95-252-4:1 460 (437 483) Provkub uppgjuten vid VTI av 4 (103 - 99)

material från Otto Graf Inst.

System 7 O-G 95-252-5:1 330 (321 338) Provkub uppgjuten vid VTI av 5 (104 - 99)
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6.3.1.3 GJA 8 Tjörn

Följ ande uppgifter erhölls från tillverkaren beträffande

recept och egenskaper för den aktuella gjutasfalt-

produkten:

0 Bindemedel: B45 + Trinidad Epure' (3 .3 vikt-%)

0 Bindemedelshalt: 8.3 vikt-%

0 Stenmaterial: <0.075: 26 vikt-%; <2.0: 56 vikt-%;

<4.0: 70 vikt-%; <5.6: 84 vikt-%

0 Stämpelbelastningsvärdet (enligt FAS metod 465)

ligger mellan 2.6 och 3.5 mm

Stämpelbelastningsvärdet för referensgjutasfalt-

produkten (kub uppgjuten i samband med tillverkningen)

låg på4.7 mm. För gjutasfaltprov från FMPA låg stämpel-

belastningsvärdet något lägre, 4.3 mm. Materialet var då

uppvärmt två gånger mer än motsvarande ursprunglig

gjutasfalt.

Erhållna analysvärden med avseende på penetration,

mjukpunkt och brytpunkt för återvunnet bindemedel ur

referensprov uppgick till 17 mm/10, 66°C respektive

-8°C. För återvunnet bindemedel ur gjutasfaltprov från

FMPA var penetrationen densamma, mjukpunkten något

högre och brytpunkten betydligt högre (i 0°C).

Även kemisk karaktärisering med GPC utfördes för
återvunnet bindemedel. Att bindemedlet oxiderat något,

till följd av uppvärmningen i anslutning till utmattnings-

provningen vid FMPA, framgick av erhållna resultat och

GPC-diagram.

Ursprungligt bindemedel (B 45 och Trinidad Epure')

erhölls ej från tillverkaren, varför inga resultat för ur-

sprungligt bindemedel finns med för GJA 8 Tj öm.

Kommentar

Den aktuella gjutasfaltprodukten, GJA 8 Tjörn, överens-

stämde inte helt med motsvarande produkter på

Tjörnbron respektive på Pitsundsbron. Halten Trinidad

Epure' var högre (3 .3 jämfört med 2.25 respektive

1.7 vikt-%).

Återvunnet bindemedel ur prov från FMPAuppvisade
vissa förändringar till följd av den uppvärmning i anslut-

ning till utmattningsprovningen. Brytpunkten hade för-

ändrats mest, från -8°C till iOOC. Stämpelbelastnings-

värdet hade däremot inte ändrats nämnvärt (från 47 till

4.3 mm).

6.3.1.4 GJA 11 Tjörn

Följ ande uppgifter erhölls från tillverkaren beträffande

recept och egenskaper för den aktuella gjutasfalt-

produkten:

0 Bindemedel: B45 + Trinidad Epuré (2.5 %)

0 Bindemedelshalt: 7 .3 %

0 Stenmaterial: <0.075: 25 vikt-%; <2.0: 50 vikt-%;

<4.0: 60 vikt-%; <8.0: 73 vikt-%
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0 Stämpelbelastningsvärdet (enligt FAS metod 465)

ligger mellan 2.5 och 3 .2 mm

Stämpelbelastningsvärdet för referensgjutasfalt-

produkten (kub uppgj uten i samband med tillverkningen)

låg på 3.1 mm. För gjutasfaltprov frånFMPA låg stämpel-

belastningsvärdet lägre, 1.6 mm. Materialet var då upp-

värmt två gånger mer än motsvarande referensgjutasfalt.

Erhållna analysvärden med avseende på penetration,

mjukpunkt och brytpunkt för återvunnet bindemedel ur

referensprov uppgick till 14 mm/10, 71°C respektive

-5°C. För återvunnet bindemedel ur motsvarande prov

från FMPA var penetrationen något högre (18 nun/10),

liksom mjukpunkt (74°C) och brytpunkt (+3°C).

Även kemisk karaktärisering med GPC utfördes för
återvunnet bindemedel. Att bindemedlet oxiderat något,

till följd av uppvärmningen i anslutning till utmattnings-

provning vid FMPA, framgick av erhållna resultat och

GPC-diagram. Bindemedlet i GJA 11 Tjöm hade föränd-

rats något mer än bindemedlet i GJA8 Tjörn.

Ursprungligt bindemedel (B 45 och Trinidad Epure')

erhölls ej från tillverkaren, varför inga resultat för

ursprungligt bindemedel finns med för GJA 11 Tjörn.

Kommentar

Den aktuella gjutasfaltprodukten, GJAll Tjörn, överens-

stämde inte helt med motsvarande produkt på Tjörnbron.

Halten Trinidad Epuré var högre (2.5 jämfört med

1.7 vikt-%).

Återvunnet bindemedel ur prov från FMPAuppvisade
vissa förändringar till följd av uppvärmning i anslutning

till utmattningsprovningen. Brytpunkten hade förändrats

mest (från -5°C till +3°C). Stämpelbelastningsvärdet för

återsänt prov hade förändrats från 3.1 till 1.6 mm .

6.3.1.5 GJA 8 polymer

Följande uppgifter erhölls från tillverkaren beträffande

recept och egenskaper för den aktuella polymergjutasfalt-

produkten:

0 Bindemedel: Pmb 32

0 Bindemedelshalt: 8.1 vikt-%

0 Stenmaterial: <0.075: 26 vikt-%; <2.0: 56 vikt-%;

<4.0: 70 vikt-%; <5.6: 84 vikt-%

0 Stämpelbelastningsvärdet (enligt FAS metod 465)

ligger mellan 3.9 och 5.0 mm

Stämpelbelastningsvärdet för referensprodukten (kub

uppgjuten i samband med tillverkningen) låg på 3 .2 mm.

För polymergjutasfaltprov från FMPAlåg värdet något

lägre (2.3 till 2.7 mm). För motsvarande prov från

Vejtekniskt Institut var stämpelbelastningsvärdet så gott

som oförändrat (3.1 mm). Återsänt material hade i båda
fallen uppvärrnts två gånger mer än motsvarande

referensprodukt.
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Vid formstabilitetstest (24 timmar vid 80°C) var

dilferensen för referenskub 3 mm, liksom för prov från

Vejtekniskt Institut. För prov från FMPA låg erhållen

diiferens mellan 2 och 4 mm.

Erhållna analysvärden med avseende på penetration

(vid 40°C), mjukpunkt och brytpunkt för återvunnet bin-

demedel från referensprodukt uppgick till 61 mm/10,

82°C respektive -16°C. För motsvarande prov (fyra

stycken) från FMPA låg penetrationen mellan 58 och

102 mm/ 10, mjukpunkten mellan 74 och 85°C och bryt-

punkten mellan -8 och -15°C. Motsvarande värden för

prov från Vejtekniskt Institut var 58 mm/ 10, 83°C och

-14°C.

Provning av elastisk återgång (vid 10°C, med utdrag-

ning av provet till 20 cm) utfördes även. Provet gick här-

vid av (efter cirka 3 till 13 cm) i samtliga fall varför inga

relevanta resultat kunde erhållas.

Vid jämförelse med återvunnet bindemedel ur mot-

svarande aktuell mastix polymer (samma polymer-

bindemedel Pmb 32) kunde konstateras att detta hade

högre penetration, lägre mjukpunkt liksom brytpunkt

samt mätbar elastisk återgång (jämför avsnittet om mas-

tix polymer ovan).

Även kemisk karaktärisering med GPC utfördes för

återvunnet bindemedel. Härvid framkom skillnader mel-

lan de olika polymermodifierade produkternas bindeme-

del. Molekylviktsfördelningen för återvunnet bindemedel

ur GJA 8 polymer skiljde sig påtagligt från molekylvikts-

fördelningen för bindemedlet i GJA 11 polymer.

Prov på ursprungligt polymerbindemedel Pmb 32,

uttaget i anslutning till tillverkningen av den aktuella

polymergjutasfaltprodukten, analyserades även för extra

kontroll.

BBR-analysresultaten indikerade att den Pmb 32 som

användes vid tillverkningen av aktuell GJA 8 polymer

(liksom även den Pmb 32 som användes vid tillverk-

ningen av aktuell GJA 11 polymer) var något styvare och

mindre elastisk än den Pmb 32 som ingått vid tillverk-

ningen avmotsvarande aktuell polymerasfaltmastix.

Kommentar

Den aktuella polymergjutasfaltprodukten, GJA 8 poly-

mer, överensstämde ej helt med motsvarande produkt på

bro BD 1377. Stämpelbelastningsvärdet var lägre och

bindemedlet mindre elastiskt.

Återvunnet bindemedel från prov som återsänts från

FMPA respektive Vejtekniskt Institut uppvisade inga

större förändringar till följd av den uppvärmning som

utförts i anslutning till utmattningsprovningen.

Polymertoppen (vid GPC-analys) var mindre markant

för bindemedlet i GJA 8 polymer än för övriga aktuella

polymennodiñerade produkters ingående bindemedel.

6.3.1.6 GJA 11 polymer

Följ ande uppgifter erhölls från tillverkaren beträffande

recept och egenskaper för den aktuella polymergjutasfalt-

produkten:

 

120,00

 

---- - - PMB 32 referens

_GJA8 Polymer referens

_GJA8 Polymer System 4 (O-G)

_GJAB Polymer System 5 (O-G)

 

100,00 *-

   

80,00 *-

    

å 60,00--

40,00--

20,00--

0,00
8.5.3338.?1333 _g_ _ -ååäåääååäååäååäââäâää
OO???ml-OCDCDthmwmCDOOv-v-Y-NNC'JCOVWWLDLDCDCDNNNO
F F F F F F F F F F F F F FFNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Tid[min]

Figur 27 GPC-kromatogram för ursprungligt och återvunnet polymerbindemedel (Pmb 32) från gjut-

asfalt (GJA 8 polymer)
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0 Bindemedel: Pmb 32

0 Bindemedelshalt: 8.1 vikt-%

0 Stenmaterial: <0.075: 25 vikt-%; <2.0: 50 vikt-%;

<4.0: 60 vikt-%; <8.0: 73 vikt-%

0 Stämpelbelastningsvärdet (enligt FAS metod 465)

ligger mellan 3.3 och 3.8 mm

Stämpelbelastningsvärdet för referensprodukten (kub

uppgjuten i samband med tillverkningen) låg på 4.4 mm.

För motsvarande provfrån FMPA låg värdet på samma

nivå eller lägre (3 .5 och 4.4 mm).

Vid formstabilitetstest (24 timmar vid 80°C) var

differensen för referenskub 2 mm och för prov från

FMPA 5 till 7 mm.

Erhållna analysvärden med avseende på penetration

(vid 40°C), mjukpunkt och brytpunkt för återvunnet

bindemedel ur referensprodukt uppgick till 131 nun/10,

74°C, respektive -20°C. Elastisk återgång (vid 10°C)

uppgick till 7 5%. För motsvarande prov från FMPA var

penetrationen omkring 10 enheter lägre, mjukpunkten

densamma, brytpunkten 3 till 4 enheter högre och den

elastiska återgången, liksom för GJA 8 polymer, ej

möjlig att utföra. (Provet kunde dras ut till mellan 15 och

18 cm men gick sedan av.)

Även kemisk karaktärisering med hjälp av GPC
utfördes för återvunnet bindemedel.

Prov på ursprungligt polymerbindemedel Pmb 32 från

tillverkningen av den aktuella polymergjutasfalt-

produkten analyserades även för extra kontroll.

Erhållna BBR-analysresultat indikerade att den

Pmb 32 som använts vid tillverkningen av aktuell

GJA 11 polymer (liksom även den Pmb 32 som använ-

des Vid tillverkningen av aktuell GJA 8 polymer) var

något styvare och mindre elastisk än den Pmb 32 som

ingick vid tillverkningen av motsvarande aktuell polymer-

asfaltmastix. '

Kommentar

Den aktuella polymergjutasfaltprodukten, GJA 11 poly-

mer, lades inte på Pitsundsbron (GJA 8 polymer lades

både som bindlager och som slitlager.)

Återvunnet bindemedel ur prov frånFMPA uppvisade

inga större förändringar till följd av uppvärmning i

anslutning till utmattningsprovningen.

Tabell 8 Stämpelbelasmingsvärde och Formstabilitet för undersökta gjutasfaltprodukter

 

Prov VTI-nr Stämpelbelastning Kommentar Formstabilitet

(mm) (mm)
30 min +30 min 24 tim 80°C

GJA 8 Tjörn
Referens 94-298-5 4,7 1.1 Provkub från tillverkning

(4,87 4.50)
System 1 O-G 95-252-1:2 4.3 0.8 Provkub uppgjuten vid VTI av

(3.79 4.73) material från Otto Graf Institut
GJA 11 Tjörn

Referens 94-298-7 3.1 0.6 Provkub från tillverkning

(3.58 2.70)
System 1 O-G 95-252-1:3 1.6 0.4 Provkub uppgjuten vid VTI av

(1.49 1.70) material från Otto Graf Institut
1.7 * 0.4*

(1.68 1.69)
GJA 8 polymer

Referens 94-298-9 3.2 0.6 Provkub från tillverkning 3

(2.90 3.41) (101 - 98)
System 4 O-G 95-252-2:1 2.6 0.7 Provkub uppgjuten vid VTI av 3

(2.57 2.61) material från Otto Graf Institut (102 -99)
System 5 0-6 95-252-3z1 2.3 0.6 3

(2.37 2.16) - - (101 - 98)
System 6 O-G 95-252-4:2 2.7 0.7 4

(2.72 2.74) - - (102 - 98)
System 7 O-G 95-252-5:2 2.3 0.5 2

(2.30 2.32) - - (100 - 98)
System 5 V-I 95-53 3.1 0.6 Provkub från Vejtekniskt 3

(3.47 2.70) Institut (101 - 98)
GJA 11 polymer

Referens 94-298-11 4.4 0.7 Provkub från tillverkning 2

(4.99 3.88) (99 - 97)
System 4 O-G 95-252-2:2 3.5 0.7 Provkub uppgjuten vid VTI av 5

(3.63 3.40) material från Otto Graf Institut (104 - 99)
System 6 O-G 95-252-4z3 4.4 0.9 7

(4.39 4.47) - - (105 - 98)

*Samma kub som ovan stämpelbelastad på motstående sida
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6.3.1.7 ABS

Följande uppgifter beträffande ABS-produkten erhölls

från tillverkaren:

0 Bindemedel: Pmb 20 (penetration vid 25°C:

100-120 mm/lO; mjukpunkt: 80°C; viskositet vid

180°Cz 250 mmz/s; elastisk återgång vid 25°C: 95%)

Produkten tillverkades, under ledning av tillverkaren,

i anslutning till provningarna vid FMPA. Ingående

komponenter tillsändes VTI som referensprov. För prov

som återsändes från FMPAjämfördes återvunnet binde-

medel med ursprungligt polymerbindemedel.

Erhållna analysvärden med avseende på penetration

(vid 400C), mjukth och brytpunkt för ursprungligt

bindemedel (ej återvunnet) uppgick till 217 mm/10,

84°C, respektive -25°C. Elastisk återgång (vid 10°C)

uppgick till 98 %.

För motsvarande prov från FMPA respektive Vejtek-

niskt Institut var penetrationen för återvunnet bindeme-

del ungefär densamma (: cirka 10 enheter), mjukpunkten

lägre (3-11 enheter), brytpunkten något högre och elas-

tisk återgång fortfarande cirka 90%.

Även kemisk karaktärisering med hjälp av GPC ut-
fördes för ursprungligt respektive återvunnet bindemedel.

Av erhållna diagram framgick att polymerbindemedlet

hade under inverkan av uppvärmningen i samband med

utmattningstest, hade förändrats endast i ringa utsträck-

ning.

Lågtemperaturegenskaper med hjälp av BBR-analys

bestämdes för ursprungligt polymerbindemedel, vid

-18°C och vid -24°C. Erhållna resultat indikerade att

polymerbindemedel (Pmb 20) i aktuell ABS var betyd-

ligt mer flexibelt än polymerbindemedlet (Pmb 32) som

ingick i motsvarande aktuella polymerasfaltmastix (lik-

som i de båda polymergjutasfaltprodukterna).

Tabell 9 Bindemedelsanalyser för ursprungligt resp. återvunnet bindemedel i undersökta asfaltmastix- och

gjutasfaltprodukter samtABS

 

Prov VTl-nr Penetration Penetration Mjuk- Brytpunkt Elastisk

vid 25°C vid 40°C punkt återgång

vid 10°C

(mm/10) (mm/10) (°C) (°C) (°/o)

Mastix Tjörn

Referens 94-298-1 59 266 51 -14

System 1 O-G 95-252-1:1 66 50 -10

Mastix polymer

Referens PMB 32 94-298-4 180 70 -16 77

Referens 94-298-3 152 71 -15 77

System 6 0-6 95-252-4:1 169 67 -17 75

System 7 0-6 95-252-5:1 167 70 -16 78

GJA 8 Tjörn

Referens 94-298-5 17 72 66 -8

System 1 0-6 95-252-1:2 17 69 :0

GJA 11 Tjörn

Referens 94-298-7 14 52 70,5 -5

System 1 0-6 95-252-1:3 18 74 +3

GJA 8 polymer

Referens PMB 32 94-298-10 182 65 -16 79

Referens 942989 61 81,5 -16 AV(1,5 cm)

System 4 0-6 95-252-2:1 58 85 -8 AV(1,5 cm)

System 5 O-G 95-252-3:1 63 83 -10 AV(4,5 cm)

System 6 O-G 95-252-4:2 102 74 -15 AV (8 cm)

System 7 O-G 95-252-5:2 96 76 -15 AV(12,5 cm)

System 5 V-I 95-53 58 83 -14 AV(4,5 cm)

GJA 11 polymer

Referens PMB 32 94-298-12 177 65 -15 79

Referens 94-298-1 1 131 74 -20 75

System 4 0-6 95-252-2:2 118 75 -17 AV(15 cm)

System 6 O-G 95-252-4:3 119 75 -16 AV(18 cm)

ABS

Referens PMB 20 95-9 109 217 83,5 -25 98

System 5 O-G 95-252-3:2 210 81 -21 93

System 7 O-G 95-252-5:3 226 70,5 -21 91

System 5 V-I 95-54 228 73 -24 86
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Kommentar Återvunnet bindemedel från prov som återsänts från

Motsvarande typ avABS produkt som i den föreliggande FMPA respektive Vejtekniskt Institut uppvisade inga

undersökningen lades ej på Pitsundsbron. (ABS utan större förändringar till följd av den uppvärmning som

polymerinblandnjng lades som slitlager.) utförts i anslutning till utmattningsprovningen.

Tabell 10 BBR-lågtemperaturprovning vid -18°Cför undersöktaprodukter. Ursprungligt bindemedelB 85, PMB 32

         

och PMB 20

Prov VTI nr Styvhet, S m-värde

(M Pa)

Mastix Tjörn, B 85 291 0.368

94-298-2 (280 300; 307 278) (0.369 0.372; 0.374 0.356)

Mastix polymer, PMB 32 213 0.376

94-298-4 (226 223; 204 197) 0.366 0.368; 0.383 0.385

GJA 8 polymer, PMB 32 243 0.360

94-298-10 (245 253; 245 ; 238 234) (0.345 0.346; 0.356; 0.398 0.354)

GJA 11 polymer, PMB 32 246 0.361

94-298-12 (262 242; 255 239; 234) (0.360 0.349; 0.386 0.366; 0.344)

ABS, PMB 20 112 0.556

95-9-1 (103 121) (0.491 0.620)

          

Tabell 1] BBR-lågtemperaturprovning vid -24°Cför undersöktaprodukter Ursprungligt bindemedelB 85, PMB 32

och PMB 20

Prov VTI nr Styvhet, S m-värde

(M Pa)

Mastix Tjörn, B 85 786 0.253

94-298-2 (778 794) (0.259 0.247)

Mastix polymer, PMB 32 490 0.278

94-298-4 (517 495; 508 439) (0.279 0.262; 0.284 0.285)

GJA 8 polymer, PMB 32 533 0.267

94-298-10 (543 544; 504 540) (0.262 0.271; 0.266 0.270)

GJA 11 polymer, PMB 32 540 0.273

94-298-12 (537; 502 580) (0.272; 0.275 0.273)

ABS, PMB 20 204 0.336

95-9-1 (174 234) (0.334 0.337)
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7 Upphandling och utläggning av isolerings- och

beläggningssystem för Högakustenbron

Upphandlingen av isolering och beläggning för Höga-

kustenbron baserade sig på BRO 94 med vissa ändringar

och tillägg. Till grund för upphandlingen låg en prome-

moria från Vägverket som utkom under våren 1996.

I dokumentet angavs fyra alternativa systemupp-

byggnader, motsvarande systemen 4, 5, 6 och 7 på

Pitsundsbron (avsnitt 5) liksom vid de tyska utmattnings-

provningama (avsnitt 6). De fyra alternativen hade valts

av Vägverket som ett resultat av tidigare beskrivna

laboratorie- och fåltundersökningar.

I promemorian listades materialkrav samt angavs krav

gällande förundersökningar, systemprovning (FMPA),

arbetets utförande och fortlöpande provning.

Uppdraget att utföra isolering och beläggning gick i

juli 1996 till Skanska. Systemet för Högakustenbron blev

i enlighet med system 5, dvs. med rostskyddsprimer av

epoxi, ytterligare ett lager epoxi med avsandning, en

3.5 mm SBS-modifierad svetsbitumenmatta, skydds- och

bindlager av polymermodiñerad gjutasfalt samt slitlager

av polymermodifierad asfaltbetong.

Isolerings- och beläggningsarbetena utfördes under

sommaren och hösten 1997. Slitlagret lades i oktober,

och den 1 december samma år öppnades bron oñiciellt.

Isoleringsarbetet, med epoxibehandling och svets-

ning av matta, utfördes av Binab. Produkterna som an-

vändes var Beta R epoxiprirner, Beta R epoxi (båda ñån

Rescon) samt isoleringsmatta Beta SBM från Trebolit.

Brobaneplattan blästrades inledningsvis till renhetsgrad

SA 2.5. Detta utfördes med robotstyrd stålkulebläster

(istället för med handhållen bläster). Istället för 250 ton

avfall (klassat som miljöfarligt) fick man endast 10 ton,

vilket var mycket tillfredsställande inte minst ur miljö-

synvinkel. Väderskydd användes vid behov under bläs-

tring, primerbehandling och svetsningsarbetet.

 

Brobaneplattan blästrades med robotstyrd

stålkulebläster

Figur 28
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Epoxiprimem lades 100-150 my tjockt. Nästa lager

med epoxi lades 500-700 my tjockt och avsandades.

Mattan, som därefter svetsades mot den avsandade

epoxin, bedömdes av utförama som mycket lättsvetsad

under de rådande fördelaktiga väderleksförhållandena.

Arbetet kunde ofta utföras utomhus (utan Väderskydd).

Ingen blåsbildning uppstod. (Blåsbildning är ett problem

som kan uppstå vid isolering på betongbroar men förvän-

tas inte uppstå vid stålunderlag.)

 

Mattan bedömdes som mycket lättsvetsad

(här under Väderskydd)

Figur 29

  

 

2 00 m zlerad brobaneplatta på

Högakustenbron

Figu 0

Skydds- och bindlagret av polymergjutasfalt

(PGJA8), med polymerbindemedel Pmb 32 från Nynäs,

utfördes av Skanska Gjutasfalt Stockholm i samarbete

med DAB. Ett avancerat mobilt sätt att tillverka gjut-

asfalt användes. Polymergjutasfalten tillverkades som

3/4-fabrikat vid Skanskas asfaltverk norr om Kramfors,

och färdigblandades sedan i transportabel blandare.

Under sammanlagt 7 veckor levererades totalt 1760 ton

gjutasfalt.
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Skydds- och bindr avpolymergjutasfalt

PGJA

Fiur 31

Slitlagret av polymermodiñerad stenrik asfaltbetong

(PABS 11), med polymerbindemedel Pmb 20 från Nynäs,

lades av Skanska under totalt 4 dagar för hela belägg-

ningen. Asfaltmassan lades ut utan tvärgående skarvar i

fyra omgångar över hela brons längd. Heatingaggregat

användes för att värma underlaget före utläggningen, ef-

tersom den genomfördes så sent som i oktober månad.

  

lillager av polymermodifierad stenrik

asfaltbetong PABS 11

Figr 32
  

7.1 Fortlöpande provning

Fortlöpande provning skulle som nämnts ovan utföras i

anslutning till de olika utläggningsarbetena. Samtliga

material och system skulle dessutom uppfylla angivna

materialkrav samt krav angående utförda förundersök-

ningar.

7.1.1 Rostskydd

Epoxiprimern och epoxin uppfyllde enligt provnings-

rapporter och verifikat från VTI angivna krav i prome-

morian och BRO 94.
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Som fortlöpande provning kontrollerades produkter-

nas hårdhet (enligt Shore), för jämförelse mot tidigare

erhållna förprovningsresultat. Varje batch av materialen

provades och skulle vid provningen uppfylla samma krav

som vid förundersökningen. Vidhäftningen mellan stål-

ytan på bron, epoxiprimern och epoxin provades också.

Uttagna prov tillsändes VTI för hårdhetsbestämning.

Två prov från varje produkt erhölls (i augusti). Hårdhe-

ten bestämdes till 83 och 85 D Shore för epoxiprimer

respektive epoxi. Vid förprovningama hade resultaten 83

respektive 75 D Shore erhållits. Epoxiprodukten var

således hårdare vid kontrollprovningen än vid den

tidigare utförda provningen (i mars 1996).

Omfattande vidhäftningsprovning utfördes fort-

löpande under utläggningsarbetet på bron i Binabs regi

(inhyrd extern medarbetare). Erhållna resultat visade att

vidhäftningen var mycket god mot stålunderlaget liksom

mellan epoxiskikten.

Totalt utfördes 76 vidhäftningsprovningar på rost-

skyddsprimern och ytterligare 78 provningar efter app-

licering av det andra epoxiskiktet. Kravet för godkänt

värde var i båda fallen .25 .0 MPa (vid provnings-

temperaturen 20°C). Enligt sammanställning i Skanskas

kvalitetspänn låg erhållna godkända värden för primem

mellan 5 och 10 MPa. (10 underkända resultat erhölls

men dessa berodde på limbrott, d.v.s. provningen miss-

lyckades och resultatet ska egentligen inte redovisas.) För

vidhäftningsprovningen på det andra epoxiskiktet låg

motsvarande godkända resultat inom samma intervall

som för primern. Antalet limbrott var enligt Skanskas

sammanställning 17 stycken.

7.1.2 Isoleringsmatta

Isoleringsmattan skulle vara 35-40 mm tjock och SBS-

modifierad. Den skulle vidare svetsas till den avsandade

epoxin med överlappsskarvar i längdriktning, och skarv-

remsor över fogarna i tvärriktning. Det sist nämnda kra-

vet om skarvremsor frångicks dock (troligtvis beroende

på praktiska problem vid genomförandet). Isolerings-

mattan skulle vidare uppfylla kraven enligt BRO 94 med

några angivna undantag (baserat på mattans mindre

tjocklek och typ av underlag).

Som fortlöpande provning kontrollerades enligt

angivna krav mattans tjocklek, flexibilitet och mjukpunkt

för polymerbindemedlet, för jämförelse mot tidigare

erhållna förprovningsresultat. Även GPC-analys och

fluorescensmikroskopi genomfördes. Första provet skulle

tas ut då arbetet startade. Därefter skulle ett prov tas ut

för varje dag som mattan hade tillverkats. Alternativt

kunde denna provning utföras som förprovning, vilket

också blev fallet. Vidhäftningen mellan matta och

avsandad epoxi skulle provas på plats.
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Tre prov med tillverkningsdaturn 970506 och 970513

och 970514 tillsändes VTI för provning (strax efter

tillverkningsdatum). För samtliga prov erhölls godkända

resultat.

Vidhåftningen mellan epoxi och matta provades fort-

löpande på plats i Binabs regi (inhyrd extern medarbe-

tare). Erhållna resultat visade att Vidhåftningen var till-

fredsställande.

Totalt utfördes 134 vidhåftningsprovningar på mattan.

Kravet för godkänt värde var 20.5 MPa (vid prov-

ningstemperaturen 20°C). Enligt sammanställning i

Skanskas kvalitetspärm låg erhållna godkända värden

(130 stycken) mellan 0.5 och 2 MPa. För två av de icke

godkända provningama var anledningen limbrott. För

övriga två icke godkända resultat angavs bläsbildning

som orsak.

7.1.3 Polymergiutasfalt (PGJA 8)

Polymergjutasfalten skulle uppfylla kraven i BRO 94,

med ett antal angivna ändringar och tillägg. Produkten

hade i en förprovning undersökts enligt BRO 94 avse-

ende stämpelbelastningsvärde och formstabilitet vid

80°C, och bindemedelsanalyser hade utförts på ursprung-

ligt bindemedel avseende penetration, mjukpunkt, bryt-

punkt, elastisk återgång vid 10°C samt GPC-

analys.

Som fortlöpande provning kontrollerades enligt an-

givna krav ståmpelvärde, formstabilitet samt analysera-

des återvunnet bindemedel för jämförelse med motsva-

rande värden för ursprungligt bindemedel enligt ovan.

Prov skulle tas ut vid minst sex tillfällen för denna prov-

ning. Kravet på mjukpunkten var 265°C, och den elas-

tiska återgången skulle uppgå till minst 75%.

Vidhåftningen mellan isoleringsmatta och polymer-

gjutasfalt skulle vidare provas, med spridning i tiden så

att proven blev representativa för hela utläggningsarbetet.

Stämpelbelastningsvärde och formstabilitet provades

i utförarnas regi. Ett mycket stort antal prov togs ut. Ett

fåtal avvikande resultat registrerades vid provningarna

(på totalt 245 provkuber). Kravet för godkänt stämpel-

belastningsvärde var 2-7 mm, och för formstabilitet vid

80°C 310 mm. Enligt sammanställning i Skanskas

kvalitetspärm låg 236 av de erhållna stämpelvärdena

inom godkänt intervall (17 prov låg i intervallet 2-4 mm,

140 prov i intervallet 4-6 mm och 79 prov i intervallet

6-7 mm). För resterande 9 prov var stämpelvärdet för

högt (7-9 mm) eller saknades. Formstabilitetsprovningen

resulterade i 214 godkända prov, 5icke godkända prov

och 26 prov för vilka inget resultat angivits.

Prov tillsåndes VTI under arbetets gång för provning

och utvärdering av bindemedlets egenskaper och föränd-

ringar. Bitumenprov hade tagits ut vid depå, och massa

hade tagits ut vid sex olika tillfällen under juni till sep-

tember månad. Inga onormala förändringar beträffande
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penetration, mjukpunkt och brytpunkt konstaterades. Den

elastiska återgången låg mellan 70 och 77% för åter-

vunnet bindemedel. För ett av proven (uttaget 970702)

kunde emellertid den elastiska återgången inte bestäm-

mas, eftersom provet gick av efter utdragning till cirka

17 cm (provet ska vid provningen normalt dras ut till 20

cm). Penetrationen var också lägst för detta prov; 119

enheter jämfört med 186 för ursprungligt bindemedel och

cirka 150 för övriga återvunna bindemedelsprov.

Vidhåftningen mellan matta och gjutasfalt provades

fortlöpande på plats i DABs och Skanskas regi. Erhållna

resultat visade att Vidhåftningen uppfyllde kravet.

Totalt utfördes 42 vidhåftningsprovningar på polymer-

gjutasfalten. Kravet för godkänt värde var 20.5 MPa (vid

provningstemperaturen 20°C). Erhållna resultat låg

mellan 06 och 1.5 MPa. (För 6 avprovningarna saknas

resultat med trañkskada som angiven orsak.)

 

dh'fmingemellan matta och gjutasfalt

provades

gar 33

7.1.4 Polymermodifierad asfaltbetong (PABS)

Asfaltbetongen skulle uppfylla kraven enligt VÄG 94 6.7

och 6.8, med ett antal angivna ändringar och tillägg.

Polymerbindemedlet skulle vara Nynäs produkt Pmb 20.

Provläggning skulle bl. a. utföras före utlåggningen på

bron, och angivna krav med avseende på ñiktion, hålrum,

deforrnationsresistens m. m. enligt BRO 94 härvid vara

uppfyllda.

För den fortlöpande provningen togs prov ut för åter-

vinning och bindemedelsanalys vid VTI, enligt i princip

samma förfarande som för den polymerrnodifierade

gjutasfalten (avsnitt 7.1.3). Motsvarande krav för mjuk-

punkt och elastisk återgång var 70°C respektive 85% för

det återvunna bindemedlet i asfaltrnassan. Inga stora för-

ändringar beträtfande penetrationeller brytpunkt konsta-

terades. Mjukpunkten låg mellan 82 och 83°C och den

elastiska återgången mellan 89 och 92% för återvunnet

bindemedel. GPC-analysen visade också att inga nämn-

värda förändringar av polymerbindemedlet uppstått un-

der tillverkning, transport och/eller utläggningsarbetets

gang-
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Prov skulle vidare tas ut från den färdiga belägg-

ningen för bestämning och kontroll av hålrumshalt och

deformationsresistens. Detta utfördes men i betydligt

mindre omfattning (7 prov) än vad som angivits i

Vägverkets promemoria. För de borrkämor som togs ut

var erhålhla värden tillfredsställande. Anledningen till att

endast ett fåtal provtogs ut var svårigheter med att få loss

slitlagret från bindlagret.

Skanska valde att istället genomföra packnings-

kontroll med isotopmätare (Troxler). Metoden är osäker

och erhållna resultat mycket varierande.

Vidhäftningen mellan asfaltbetong och gjutasfalt-

bindlagret provades inte heller i enlighet med de

rekommendationer och krav som angivits. Vidhäftnings-

provningama senarelades helt, till sommaren 1998, då

totalt 12 vidhäftningsprovningar utfördes med godkänt

resultat. Vid huvuddelen av provningama uppstod brott

i asfaltbetongen (och inte mellan asfaltbetong och

polymergjutasfalt). Resultaten låg mellan 1 och 1.6 MPa

(vid provningtemperaturer mellan 17 och 20°C). Kravet

för godkänt värde var 20.5 MPa (vid provnings-

temperaturen 20°C).
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7.1.5 Fogmassa

Fogmassan skulle uppfylla kraven enligt BRO 94, 64.2

och 64.3. Produktkravet i 64.3 innebär att fogmassan ska

vara provad enligt SP-metod 0759 med godkänt resultat.

Provningen hade genomförts 1992 men inte senare,

vilket beror på att provningsutrustningen vid SP byggts

om under en lång period. I BRO 94 krävs emellertid

veriñkat som är högst 4 år gammalt. En ny provning kom-

mer att genomföras.

Prov togs ut under fogningsarbetets gång och under-

söktes med hjälp av jämförande GPC-analys (mot

ouppvännt prov och mot prov som värmts 6 timmar vid

180°C). Samtliga 10 uttagna prov bedömdes som god-

kända, d.v.s. ingen nämnvärd förändring av molekylvikt

och/eller molekylviktsfördelning hade uppstått under

uppvärmningen av fogmassa på bron.
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8 Slutkommentar

Högakustenbron, en av Europas största hängbroar och

unik i världen genom sitt nordliga läge, står nu klar. Det

kalla klimatet och de stora temperaturvariationerna

ställer höga och speciella krav bl.a. på brons isolerings-

och beläggningssystem.

Högakustenbron har fått ett isolerings- och belägg-

ningssystem som ska kunna fylla de högt ställda kraven

som formulerats för bron. Valet av system är ett resultat

av det omfattande projektarbete som sammanfattats i

denna dokumentation.

Systemet från stålytan räknat består av epoxiprimer,

epoxi, polymermodiñerad bitumenmatta, polymermodi-

fierad gjutasfalt och som slitlager polymermodiñerad

stenrik asfaltbetong med ñberinblandning.

Projektet har drivits av Vägverket i samarbete med

VTI. Ett antal svenska tillverkare och entreprenörer i

?2.

Figur 34 Högakustenbron 1998
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branschen har aktivt medverkat, liksom utländska

institut och experter inom området. Projektet startade

1992 och har sedan dess pågått i olika utvecklings-,

utvärderings- och provningsskeden. Avslutningsvis har

utlagda material kontrollerats med avseende på kvalitet

och funktion på bron.

Tack vare ett mycket gott samarbete mellan Väg-

verket HK, VTI, Vägverket på plats och inblandade

entreprenörer kunde isolerings- och beläggningsarbetet

på Högakustenbron slutföras i tid.

Mycket kunnande och erfarenheter, också för fram-

tida liknande projekt, har inhämtats under projektets

gång.

En fortsättning på projektet, med uppföljning av

isolerings- och beläggningssystemet på Högakustenbron

bör komma till stånd.
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BILAGA 1 SID 1(3)

Tabell Sammanställning av provningsresultatför primerproa'ukten NM 270

 

Provning Provningsresultat

 

1. Densitet (kg/m3) *

-hans
- härdare
- blandning

2. Viskositet vid 20°C (mPa s) *

3. Potlife, 100 g 20°C (min) *

4. Flyktiga beståndsdelar (vikt-%)
- härdad produkt

-hans
- härdare

5. Hårdhet (D Shore)
- vid rumstemp
- vid 50°C

6. Härdningstid (% av fullt uthärdad

produkts hårdhet)
- efter 24 tim vid rumstemp
- efter 48 tim vid 5°C

7. Vattenlagring, 3 mån
- vid rumstemp

viktökning (%)
hårdhet (D Shore)

- vid 70°C
viktökning (°/o)

9. Vidhäftning mot stål (Nlmmz)

  

1480
978

1290

495

45

'10(6$YKO)
111301J710A)
49.0 (49.3 48.8)

81(81EH 80)
58 (58 59)

38
<50

:11(2A412:&8)
81 (82 82 80)

'L5(122L9'L3)

>1.4 (1.42 0.97)
Brott mot stämpel

 

* Har angivits av tillverkaren
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BILAGA 1 SID 2 (3)

Tabell Sammanställning av provningsresultatför primerprodukten NM 52T

 

Provning Provningsresultat

 

1. Densitet (kg/m3) *

-hans
- hårdare
- blandning

2. Viskositet vid 20°C (Pa s) *

3. Potlife, 100 g 20°c (min) *

4. Flyktiga beståndsdelar (vikt-%)
- hårdad produkt

-hans
- hårdare

5. Hårdhet (D Shore)
- vid rumstemp
- vid 50°C

6. Hårdningstid (% av fullt uthärdad
produkts hårdhet)
- efter 24 tim vid rumstemp
- efter 48 tim vid 5°C

7. Vattenlagring, 3 mån
- vid rumstemp

viktökning (°/o)
hårdhet (D Shore)

- vid 70°C
viktökning (°/o)

9. Vidhäftning mot stål (Nlmmz) **

  

1110
1350
1220

2

45

3.8 (3.2 4.4)
9.5 (9.2 9.8)

19.4 (19.7 19.0)

83 (83 83 82)
61 (60 62)

82
69

2.9 (3.0 2.9 2.9)
79 (80 79 79)

- 2.2 (-1.8 -2.5 -2.2)

5.3 (5.60 5.60 4.84)
Brett mot NM 270

samt met stämpel

  

* Har angivits av tillverkaren

** Systemet består av stål, NM 270 samt NM 52T
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BILAGA 1 SlD 3 (3)

VV Publ 1997:57 BRO 94
9. Förteckning

 

Bilaga 9-17

'Krav på kantförseglingspreparat
Ett kantförseglingspreparat ska for att kunna godtas uppfylla kraven i

               

tabell 1.

Tabell 1 Krav för epoxiprepara't

Provning Krav Kommentar Metod

l. Densitet (harts, Anges Utförs av tillverkaren Metoden anges

hårdare och

blandning

2. Viskositet Anges Utförs av tillverkaren vid 25°C och Metoden anges

Produkten ska i praktiken vara lO°C

applicerbar ner till 5°C samt i

500 mn på vertikalyta

3. Potlife Anges Utförs av tillverkaren Metoden anges

4. Flyktiga beståndsdelar 5 4,0 vikt-% ' Härdad produkt (24 tim) Efter vännelagring 3 tim vid [05°C

_<_l0,0 vikt-% " Harts Metod: DIN 532 K) (Härdad

produkt)

520,0 vikt-% ' Hårdare Metod: SIS 18 41 22 (Hans och

hårdare)

5. Hårdhet 260 D Shore Vid rumstemp Utförs på fullt uthärdad produkt

- Metod: ASTM D 2240

250 D Shore Vid 50°C

6. Härdningstid 275% av fullt uthärdad produkts Efter härdning 24 tim vid Metod: ASTM D 2240

hårdhet rumstemp. Provning vid

rumstemperatur

250% av fullt uthärdad produkts Efter härdning 48 tim vid 5°C.

hårdhet Provning vid 5°C

7. Våttenlagring

o Viktökning s2,0 vikt-% Efter 3 månaders lagring vid rumstemperatur

- Hårdhet _>_60 DShore Efter 3 månaders lagring vid 70°C
- Vikttörändring 53,0 vikt-%

8. Alkalibeständighet Ingen blåsbildning eller försämrad Efter 3 månaders lagring (ca 100% Prov applicerat på betong. Visuell

vidhâñning relativ luftfuktighet. rumstemp) bedömning och manuell "peeling

9. Vidhäñning 23,0 N/mm' Dragkraftsökning: 200 N/s

- Betong Dragytans radie: 25 mm

- Gjutasfalt Zl ,0 N/mmz. Inga sprickor, Utläggningstemp 240°C

 

krympeffekter eller skiktningar

   

VTI

* i10% av värdet för mätfel
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BILAGA 2 SID 1 (7)

  

Tabell 1 Sammanställning av provningsresultatför 3. 5 mm SBS-modifierad isoleringsmatta

Provning Resultat

1. Tjocklek (mm)
-total 3.6 (3.5-3.8)
- svetsbitumen 1.7 (1 .5-1 .7)

2. Vikt per ytenhet (kg/m2) 4.39 (429-448)

3. Draghållfasthet (N) * >800

Brottöjning (%) *
23°C, 100 mm/min >40
-20°C, 10 mm/min >20

5. Flexibilitet (°C)
- icke åldrat prov _<_-30
- åldrat prov (L) vid 70°C

efter 3 månader 5-30
efter 6 månader -10

6. Formförändring (%)
- krympning 0.16 (0.14 0.14 0.17 0.17 0.20)
- förlängning 0.12 (0.08 0.11 0.11 0.14 0.14)

7. Värmebeständighet (mm) 0.2 (0.2 0.3)

8. Kemikaliebeständighet**
- visuell bedömning Inga synliga förändringar

- viktföråndring (%) <1.5

9. Perforation + vattentryck *** Läckage uppstår

10. Bitumen
Mjukpunkt (°C)
-icke åldrat prov 131 (131 131)
Mjukpunktsföråndring (°C)
efter 3 månader vid 70°C 20
efter 6 månader vid 70°C 31

Kemisk kompatibilitet med NM 52T
Mjukpunktsföråndring (°C) 2

    

* Se tabell 3
** Se tabell 2
*** Mattan klarar 1000 pulser vid 0.3 MPa
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BILAGA 2 SID 2 (7)

Tabell 1 Fortsättning

 

Provning Resultat

 

12. Vidhäftning mot stål (Nlmmz) *
icke åldrad provplatta 1.0 (0.99 0.93 0.94)

Brott mellan matta OCh mattans
avsandning

åldrad provplatta 1.2 (1.27 1.14 1.27)
Brott i svetsbitumen samt mellan matta

OCh mattans avsandning

13. Skjuvhållfasthet (Nlmmz) **
efter 1 mm glidväg 0.15 (0.13 0.16)
efter 10 mm "glidväg" 0.33 (0.32 0.34)

maximalt skjuvmotstánd 0.34 (0.33 0.35)
Maximalt skjuvmotstånd efter ca 13 mm.
Ingen synbar glidning mot stål (primer)
eller skyddslager.

    

* Systemet består av NM 270, NM 52T (avsandad yta), samt isoleringsmatta
** Systemet består av NM 270, NM 52T (avsandad yta), isoleringsmatta samt polymermodif

gjutasfalt

Tabell 2 Viktförändring och synligaförändringarför 3. 5 mm SBS-modifierad isoleringsmatta efter lagringz'

vatten, vägsalt- respektive alkalilösning.

  

Lagringslösning Viktförändring på Vatten som avgår Anmärkning
ursprunglig provbit vid torkning till

(200 mm x 300 mm) konstant vikt *
(vikt-°/o) (vikt-°/o)

- vatten 0.8 1.0 Inga synliga
(0.99 0.72) förändringar

- vägsalt 0.0 0.4 Inga synliga

(0.0 0.0) förändringar

- alkali 1.0 1.2 Inga synliga

(0.98 1.13) förändringar

      

*) Medelvärde på fyra efter lagring utskurna provbitar (100 mm x 100 mm)
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BILAGA 2 SID 3 (7)

  

Tabell 1 Sammanställning av provningsresultatför 3. 5 mm SBS-modifierad isoleringsmatta

Provning Resultat

1. Tjocklek (mm)
- tOta| 3 6 )

- svetsbitumen 1 7 (1 .5-1.7)

2. Vikt per ytenhet (kg/m2) 4.39 (4.29-4.48)

3. Draghållfasthet (N) * >800

Brottöjning (%) *
23°C, 100 mm/min >40
-20°C, 10 mm/min >20

5. Flexibilitet (°C)
- icke åldrat prov 5-30
- åldrat prov (L) vid 70°C

efter 3 månader 5-30
efter 6 månader -10

6. Formförändring (%)
- krympning 0.16 (0.14 0.14 0.17 0.17 0.20)
- förlängning 0.12 (0.08 0.11 0.11 0.14 0.14)

7. Värmebeständighet (mm) 0.2 (0.2 0.3)

8. Kemikaliebeständighet **

- visuell bedömning Inga synliga förändringar
- viktföråndring (%) <1.5

9. Perforation + vattentryck *** Läckage uppstår

10. Bitumen

 

Mjukpunkt (°C)
- icke åldrat prov
Mjukpunktsföråndring (°C)
efter 3 månader vid 70°C
efter 6 månader vid 70°C

Kemisk kompatibilitet med NM 52T
Mjukpunktsföråndring (°C)

 

131 (131 131)

20
31

 

* Se tabell 3
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BILAGA 2 SID 4 (7)

Tabell 4 Sammanställning av provningsresultatför 2. 5 mm SBS-modifierad skarvremsa

 

Provning Resultat

 

1. Tjocklek (mm)

-total 2.2 (2.1-2.3)
- svetsbitumen 1.1 (1.0-12)

2. Vikt per ytenhet (kg/m2) 2.54 (2.52-257)

4. Skarvhållfasthet (N) * >650

6. Formförändring (%)

- krympning 0.22 (0.19 0.19 0.22 0.25 0.25)

9. Perforation + vattentryck ** Inget läckage

12. Åldring av provplatta ***
visuell bedömning Ingen blâsbildning

    

* Se tabell 3

** Skarvremsa applicerad på 3.5 mm isoleringsrnatta

*** Systemet består av NM 270, NM 52T (avsandad yta), 3.5 mm isolen'ngsmatta samt

skarvremsa
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9. Förteckning

Bilaga 9-16

Isoleringsmattor för fuktisolering - polymer-
bitumenmattor

.1

.11

'.111

.112

.113

.114

Specifikationer och krav

Allmänt

Isoleringsmattor ska för att kunna godtas uppfylla nedanstående krav

samt med godtagbart resultat vara provlagd på minst två mindre vägbroar

av betong.

Isoleringsmattan ska bestå av en armerande stomme med

polymerbitumen på bådasidor. Stommen ska vara fullständigt

genomimpregnerad med bitumen och i svetsbara mattor vara placerad i

mattans Övre del så att minst 3,0 mm utgör svetsbar bitumen under

stommen.

.Följ ande ska uppges av tillverkaren

- Bitumen: Typ, halt och utsprung

Typ, halt och fabrikat

Typ och halt

- Stomme: Typ, vikt, fabrikat och impregnerings-

bitumen.

- Polymer i bitumenet:

- Fyllmedel i bitumenet:

Tillverkaren ska också lämna upplysningar som kan vara av betydelse
från hälso- eller miljöskyddssynpunkt vid hantering av isoleringsmattan.

Kompatibilitet ska råda mellan de material som ingår i bitumenmattan

och de material i brokonstruktionçn som ubitumçmnattanykan.kPmmai
kontakt med. Isoleringen ska vidare tåla beläggning med gjutasfalt.

Isolering med en isoleringsmatta

Svetsbar isoleringsmatta, eller isoleringsmatta som klistras med

polymerbitumen ska uppfylla de i tabell 1 t o m 3 specificerade kraven.

Följande undantag godtas.

Matta som klistras med. klisterbitumen godtas_ om mattans 10W? tjoçklek
är minst 4,0 mm och om delen under stommen är minst 2,0 mm. I de fall

då mattans tjocklek ligger mellan 4,0 och 4,5 mm ska provning m' 5

utföras med böjradie 12 mm.
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Tabell 1 Krav för svetsbara polymermodifierade bitumenmattor - Enbart

mattan

Provning Krav Kommentar

1.' TjoCklek 25,0 mm 'Enskilt mätVärde får avvika med :0.5 mm från nominellt kraWärde.

Kravet gäller exklusive granulat.

2. Vikt per ytenhet Anges Uppmätt mätvärde för avvika med i I0% från nominellt värde. För

mattor med granulat gäller :15%

3. Draghållfasthet _>_800 N 23°C, 100 mm inspänningSIángd: mo mm'
_-20°C, lO mm/min Provets bredd: 50 mm

Kraven gäller i längd- och
tvärriktning

Brottöjning 240% 23°C, 100 mm/min -

220% -20°C, l0 mm/min -

4. Skarvhållfasthet >650 N 23°C, 100 mm/min " -

-20°C, 10 mm/min

Skarv 50 mm

5. Flexibilitet -20°C Böjradie: l5 mm

(Böjtest) Enstaka sprickor med sprickdjup

<0,5 mm godtas

-l0°C mer 6 månader vid 70°C " -

6. Formändring 50,40 % Krympning Efter 28 dygn vid 70°C

50,25% Förlängning " -

7. varmebestandighet 4,0 mm Efter: timmar vid 100°C
(Avrinning)

8. Kemikaliebeständighet 1) Efter 6 månaders lagring vi rumstemperatur

- Vatten

- Vägsalt

- Alkali

9. Förmåga att efter per- Inget Granulat avlägsnas i förelkommand fall

foration motstå dyna- läckage Fallhöjd: 200 mm
miskt vattentryck Fallvikt: 1,0 kg

0,5N/m2 IOOO pulser

   

1) Max viktförändring 1,0% (utan granulat) Inga synliga förändringar

(okulärt) på matta och stomme
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Tabell 2 .Krav för svetsbara polymermodifierade bitumenmattor - Bitumen -

Primer

Provning Krav . Kommentar

10. Bitumen 2120°C :5°Cför mätfel. Uppmätt värde får avvika i5°C

Mjukpunkt från angivet värde

Mjukpunktsförändring

Kemisk kompatibilitet

med kantisolering.

max 20°C

max I 0°C

Efter 6 månader vid 70°C

Efter 3 månader vid 50°C

  

Mjukpunktsförändr

l 1. Primer Ska klara provning

Vattenförträngnings- m a p vattenför-

förmága trängningsförmåga
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Tabell 3 Krav för svetsbara polymermodiñerade bitumenmattor - Funktions-

provning

Provning Krav Kommentar

12. Vidhäñning mot 21,0 N/mm2 " : Dragkraftsökning: 200 N/s

- Betong Värmechock: Dragytans radie: (b 50 mm.
Vägsalt (10 dygn); 70°C, Provning vid rumstemperatur

(21 dygnk
Frost-tö-cykler (7 st)

- MAB 4T 20,5 N/mm2 Utläggn.temp 150°C. -

Brott får inte uppstå i

mattan.

- Gjutasfalt 21.0 N/mm2 Utläggn.temp 240°C " -

- Kantisolering _>_1,0 N/mm2 Efter värmechock 150°C -

13. Skjuvhållfasthet ' 20.15 N/mm2 Efter 3 månader vid 50°C

(MAB 4T, Gjutasfalt)
- efter 10 mm

Skjuvhållfasthet: 10

mm/min

  

glidväg Area: 2 x (155 mm x 115
mm)

Inspänningstryck:

0,07N/mm2

Provning vid
rumstemperatur

14. Spricköverbryggande förmåga Sprickfri efter Provningstemperatur: -20°C
1000 pulser. Amplitud: 0,2 mm (0,5-O,7)

Vidhäftningsför- Frekvens: 1,0 Hz

lust <0,5 mm intill

betongSprickan

Sprickfri efter 500 -

pulser f.ö som Värmechock:

ovan

  

Vägsalt (10 dygn); 70°C,

(21 dygn):
Frost-tö-cykler (7 st)
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Komstonek, mm

Komstorleksfördelning för asfaltmastix ( Tj Örn )

0.063

0.075
0.125 0.25 0.5 1 2

Kornstorlek, mm

Komstorleksfördelning för gjutasfalt ( Tjörn )

0.063

0.075
0.125 0.25 0.5 1 2

Komstorlek, mm

Kornstorleksfördelnjng för ABS
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4 5.6 8 11.2 16 224 31.5 45 630.15 0.25 0.5 1 2

Kornstoriek, rrm

Kornstorleksfördelning för polymermodiñerad

asfaltmastix
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Kornstorlek, mm

Kornstorleksfördelnjng för polymermodiñerad

gjutas falt
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Kemisk karaktärisering med Iatroscan för återvunnet bindemedel från icke
polymermodiñerade mastix- respektive gjutasfaltprodukt. Material från
Pitsundsbron enligt tabell 4 avsnitt 5 i huvuddokumentet.

     

Produkt Halt bitumenkomponenter (%)

Mättade oljor Aromatiska Hartser Asfaltener

oljor

Mastix Tjörn 14 46 24 16

GJA Tjörn 13 44 25 18

Referensbitumen 15 48 22 15

B 85

       

 

   

 

-0- Mastix "Tjörn"

-O- GJA

'- B 85 referens

     

 

o
*C

uuumuuummmü'

 

Mättade oljor Aron'etiska oljor Hartser Asfaltener
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Kemisk karaktärisering med GPC för ursprungligt och återvunnet bindemedel från mastix- respektive gjutasfalt-

produkter. Material för provning vid FMPA enligt tabell 8-11 avsnitt 6 i huvuddokumentet.

120,00 *-

 

--Mastix Tjöm referens

100,00 '-

 

_MastixTjörn System 1 (0-6)

   

80,00 '

            

60,00-

MV
40,00*

20,00-

0,00 I I I I I I I I I I l l

12,00 13,67 15,33 17,00 18,67 20,33 22,00 23,67 25,33 27,00 8,67 30,33 32,00 3367_
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100,00"

- GJA8 Tjörn referens

_GJA8 Tjörn System1 (O-G)
80,00-

60,00-

40,00*
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0100 I I I I I I I I I i; :

12,00 13,67 15,33 17,00 18,67 20,33 22,00 23,67 25,33 27,00 28,67 30,33 32,00 33,67
Tid [min]
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120,00 -
l - - - - - - PMB 32 referens

_- GJA8 Polymer referens

100,00 __ GJA8 Polymer System 4 (O-G)

" - ' GJA8 Polymer System 5 (O-G)
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A
60,00 -- , :2
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ä '2
5 1

40,00 -- i i
.' I
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r' 5 :
20,00 -- i: g i
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*- '- '- 1- 1- N N N N N N C0 C0 (U

Tid min
-20,00 J- I 1
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80,00 --

60,00 -- '
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20,00 --

am* l l l l l l l l l l
8. 5_ 53_ 8. '5. 8_ 8_ ä. 93. 8. ä. 53. 8. E_
N 00 LO l\ CO 0 N CO LO l\ CO 0 N 00
"' Y- 1" 'I'- 1- N N N N N N C0 00 00

'20'00 J Tid [min]
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GPC-kromatogram
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