
S T A T E N S  V Ä G I N S T I T U T
S T O C K H O L M

M EDDELANDE 7 0

ETT LAN GTID SPROV PA 

BETONGRÖR
IAKTTAGELSER PÅ EN TIOÅRIG PROVLEDNING 

I AGGRESSIVT MYRVATTEN

A  Long-time Test on Concrete Pipes

Observations on a Ten Years O ld  Pipe-line in Aggressive  

Moorland Water

AV

HJALMAR GRANHOLM

1 9 4 4





S T A T E N S  V Ä G I N S T I T U T
S T O C K H O L M

M EDDELANDE 7 0

ETT LANGTIDSPROV PA 

BETONGRÖR
IAKTTAGELSER PÅ EN TIOÅRIG PROVLEDNING 

I AGGRESSIVT MYRVATTEN

A Long-time Test on Concrete Pipes

Observations on a Ten Years O ld Pipe-line in Aggressive 

Moorland, Water

AV

H JALM AR G R A N H O L M

1 9 4 4





INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 
Table of contents.

Sid.
Page

Förord ..................................................................................................................................... 5
Preface.

Inledning ...............................................................................................................................  7
Introduction.

Egenskaperna hos vattnet från mossen.......................................................................  11
Qualities of the moorland water.

De nedlagda rörens allmänna egenskaper..............................................................  14
General qualities of the pipes in the test line.

Rörens hållfasthet .............................................................................................................  18
Strength of the pipes.

Första besiktningen av provledningen.......................................................................  25
First inspection of the pipe line.

Andra besiktningen............................................................................................................. 26
Second inspection.

Tredje besiktningen...........................................................................................................  27
Third inspection.

Slutbesiktning jämte konklusioner .............................................................................  29
Final inspection and conclusions.

Sammanfattning ................................................................................................................  43
Summary in English ....................................................................................................... 44





Förord.

Det arbete som här framlägges, utgör en avslutning på den utred
ning angående lämpligheten av betongrör till vägtrummor som av 
1931 å r s  v ä g - o c h  b r o s a k k u n n i g a  närmast anförtroddes åt förf. i 
samråd med S v e n s k a  V ä g i n s t i t u t e t  (nu S t a t e n s  V ä g i n s t i t u t ). 
Utredningen omfattade insamling av uppgifter om i praktiken vunna 
erfarenheter, fältstudier och ingående laboratorieundersökningar, vilka 
senare till större delen utfördes av C e m e n t l a b o r a t o r i e t  v i d  I v a . 
Resultaten av utredningen föranledde 1931 å r s  v ä g - o c h  b r o s a k 
k u n n i g a  att föreslå nya normalbestämmelser för betongrör till väg
trummor,1) vilket förslag sedermera fastställdes av väg- och vatten
byggnadsstyrelsen .2)

I samband med de ovan nämnda undersökningarna igångsattes 
även ett långtidsprov, i det att en provledning av betongrör år 1933 
nedlades i en mosse med aggressivt vatten. Denna provledning 
ställdes under uppsikt av S v e n s k a  V ä g i n s t i t u t e t , som uppdrog åt 
författaren att under de nu gångna 10 åren verkställa periodiska 
besiktningar och utföra erforderliga undersökningar. Undersök
ningen har utförts i närmaste kontakt med S t a t e n s  V ä g i n s t i t u t  
och i samarbete med Sv e n s k a  C e m e n t f ö r e n i n g e n , Ce m e n t l a b o r a 
t o r ie t  v i d  i v a  och, sedan detta laboratorium numera inställt sin 
verksamhet, C e m e n t l a b o r a t o r i e t  i  L i m h a m n .

Från dessa institutioner har förf. haft sakkunnigt och värdefullt 
bistånd. Samtliga kemiska analyser ha utförts av C e m e n t l a b o r a 
t o r ie t  v i d  rvA och C e m e n t l a b o r a t o r i e t  i  L i m h a m n , som även ut
fört de flesta hållfasthetsprovningarna.

För hjälp vid planläggningen av undersökningarna, intresserad

2) 1931 års väg- och brosakkunniga: Teknisk-ekonomiska utredningar rörande 
vägväsendet, del 1. Vägar, 1934.

1931 års väg- och brosakkunniga: Utredning angående lämpligheten av be
tongrör till vägtrummor, 1934. Svenska väginst. Medd. 43. Även tryckt i 
Betong 1934: 1.

2) Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen: Normalbestämmelser för be
tongrör till vägtrummor, 1935.



m ed verk an  och sakku n n ig  kritik  v ill ja g  här fra m föra  m itt  tack  
till överingen iören  och  chefen för Sta ten s V ä g in stitu t  N il s  v o n  
M a t e r n , d irektören  i S ven sk a  C em en tförenin gen  V i k t o r  B ä h r n e r , 
överingeniören v id  C em en tlab oratoriet P e r  H å k a n s s o n  och  de  
föru tv aran d e cheferna för C em en tlab oratoriet v id  I V A , överin gen iö

ren D o n o v a n  W e r n e r  och  d irektören S t ig  G i e r t z -H e d s t r ö m . 
V ä rd efu ll och  in tresserad h jä lp  har ja g  ä ven  erhållit a v  num era  
avlid ne väg in g en iören  i K ro n o b e rg s lä n  G u l d b r a n d  M a r k g r e n .

Undersökningarna ha bekostats av S t a t e n s  V ä g i n s t i t u t  och 
S v e n s k a  C e m e n t f ö r e n in g e n  gemensamt.



Inledning.

I samband med den utredning som åren 1932— 33 verkställdes av 
1931 å r s  v ä g - o c h  b r o s a k k u n n i g a  angående lämpligheten av be
tongrör till vägtrummor, nedlades år 1933 en provledning av 
betongrör i Sunnerbo härad, Kronobergs län, närmare bestämt i 
Horsnäs mosse nära Ljungby. Det ansågs nämligen önskvärt, för att 
inte säga nödvändigt, att få en komplettering till de laboratorieunder- 
sökningar som utförts beträffande inverkan av aggressivt vatten 
på olika slags betongrör. Laboratorieundersökningarna hade givit 
till resultat, att framför allt otäta eller porösa betongrör blevo an
gripna och sönderfrätta av vissa förekommande typer av vatten.

Fig. 1. Utsikt över Horsnäs mosse nära Ljungby i Småland. Vattnet i prov
ledningen utgjordes av avrinnings vatten från en del av denna stora mosse. 
View of the Horsnäs moor near the Town of Ljungby, Småland. The water in 

the pipe-line consisted of drainage from a part of this vast moor.



Fig. 2. Betongrören utlagda i diket före övertäckningen. De flesta rören 
voro av dimension 15", några 18".

The concrete pipes in place in the ditch without the earth covering. The majority 
of the pipes had the dimension 15", a few 18" .

Särskilt visade det sig, att mjukt vatten med stor mängd aggressiv 
kolsyra ganska snabbt kunde förtära eller upplösa bindemedlet i 
ett poröst betongrör.

Dessa laboratorieundersökningar jämte observationer på ett stort 
antal utförda betongrörstrummor i olika delar av landet föranledde 
utarbetandet av ett förslag till normalbestämmelser för betongrör till 
vägtrummor, som innebar en väsentlig skärpning av de tidigare till- 
lämpade Kommunaltekniska föreningens bestämmelser av år 1931. De 
vid denna tidpunkt, 1933, existerande erfarenheterna angående be
tongrör som vägtrummor voro i hög grad nedslående och hade inom 
många vägdistrikt lett till att betongrören voro så helt i misskredit, 
att ingen ansvarskännande vägbyggare ansåg sig kunna använda dem.

Dessa nedslående erfarenheter förefalla numera icke överraskande; 
vid ifrågavarande tidpunkt voro nämligen de svenska betongrörsnor- 
merna troligen de minst fordrande i hela världen. Särskilt fordring
arna i fråga om hållfasthet voro små, vilket ledde till att en mycket



stor mängd vägtrummor brusto på grund av överbelastning. Härtill 
kom också, att många av de betongrör som funnos i handeln, icke 
på långt när uppfyllde ens de alltför lindriga krav som normerna upp
ställde. Först genom tillkomsten av den allmänna betongrör skontrol
len1) skapades garantier för att normernas fordringar uppfylldes.

Den föreslagna skärpningen av fordringarna gällde främst kraven 
på täthet och hållfasthet,2) och dessutom föreskrevs i vissa fall ytbe
handling av rören, d. v. s. när vattnets angreppsförmåga var särskilt 
stor.

För att man skulle kunna bedöma angreppsförmågan, indelades de 
naturliga vattnen i fyra olika typer enligt tabell 1 .

TABELL 1 .
Angreppsförmågan hos olika vattentyper.

Vattentyp

Vattnets sammansättning
Vattnets angrepps

förmågaTemporär hårdhet, 
grader

Aggressiv kolsyra 
m g/l

I >  2,0 >  15 praktiskt taget ingen

II
>  2,0 

2,0— 0,2
15— 40 
<  15 obetydlig

III
>  2,0 

2,0— 0,2 
<  0,2

40— 90
15— 40
<  15

påtaglig

IV
>  2,0 

2,0— 0,2 
<  0,2

>  90
>  40
>  15

stor

x) Se h ä rfö r S t ig  G i e r t z - H e d s t r ö m , Nyare rön angående betongrör och deras 
beständighet, B e to n g  1936: 1, o ch  a v  s a m m e  fö rf.

5 års betongrör skontroll, Betong 1938: 2.
O l o f  H a n s s o n , Resultaten av första årets allmänna betongrör skontroll i Sve

rige. Föredrag och diskussionsinlägg vid Nordisk Betongvarukongress i 
Göteborg år 1939.

Av de nämnda litteraturkällorna framgår, att mer än hälften av alla provade 
rör måste underkännas under första tiden av kontrollen, men att så småningom 
förhållandena förbättrades. Liknande förhållanden konstaterades även i 
Finland, där en betongrörskontroll infördes 1935.

2) Detta förslag till normalbestämmelser fastställdes sedermera av Kungl. 
Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens 
normalbestämmelser för betongrör till vägtrummor, Sthlm 1935.



Fig. 3. I allmänhet var vattenföringen genom rören ganska obetydlig; vid 
högsta" vattenstånd var röret fyllt till ca hälften, men vanligen var vatten

djupet ca 5 å 10 cm.
Generally the flow through the pipes was fairly small. At high-water level the 
water reached the centre of the pipes, but usually the depth was about 2 "— 4"

I K. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens betongrörsbestämmelser 
av år 1935 infördes följande anvisningar med hänsyn till den före
kommande vattentypen.

»Om det vatten, för vars inverkan betongrören komma att utsät
tas, tillhör typ I eller II enligt tabellen, behöva inga särskilda försik
tighetsmått vidtagas, under förutsättning att rören uppfylla vissa 
angivna k valitetsf or dringar.

Om vattnet däremot tillhör typ IV, måste rören antingen tillverkas 
med ett mot utlösning tillräckligt motståndskraftigt bindemedel (ej 
vanligt portlandcement), eller också måste rören skyddas genom yt
behandling med ett tillräckligt motståndskraftigt material. Det
samma bör helst även tillämpas, om vattnet tillhör typ III och om 
samtidigt vattenomsättningen är stor.

Oberoende av vattnets sammansättning skall ytbehandling utfö
ras, om vattenhastigheten är så stor, att stark avnötning kan befaras. 
I all synnerhet gäller detta, om vattnet samtidigt är sand- och grus
förande.

Som ytbehandling rekommenderas en första bestrykning med en 
kall lösning av asfalt i solventnafta eller annat lämpligt lösningsme



del jämte en efterföljande behandling med varm asfalt. Asfalten för 
varmbehandling får ha en hårdhet motsvarande en penetration av 
50— 60 vid 25° C. Ytbehandlingen bör avse såväl insidan som ut
sidan av röret. Andra ytbehandlingsmaterial kunna även användas, 
under förutsättning att de genom tillförlitlig provning befunnits 
lämpliga. »1)

Avsikten med det nu genomförda långtidsförsöket var att i första 
hand få praktisk erfarenhet av angreppsförmågan hos ett vatten av 
typ IV, således ett vatten med stor aggressivitet.

Egenskaperna hos vattnet från mossen.

Den plats som utvaldes, föreföll att väl fylla alla krav i fråga 
om vattnets sammansättning. Vattnet var sålunda ett typiskt myr

x) E. S u e n s o n , Cementrors Syre fasthed, Ingeniorvidenskablige Skrifter B 
Nr 15, Köpenhamn 1935, redogör för försök dels med tryckimpregnering med 
varm asfalt och dels för bestrykning av rören med tjära.

Tryckimpregneringen med asfalt torde med hänsyn till de stora kostnaderna 
vara utesluten. Den gav f. ö. icke särdeles uppmuntrande resultat.

Vid dessa danska försök med tjära användes dels en lättflytande och dels en 
tjockflytande tjära. De bästa resultaten erhöllos med den tjockflytande tjäran.

Ytbehandlingen skedde genom att rören doppades i den uppvärmda tjäran.
Som sammanfattning av resultaten skriver S u e n s o n  följande:
»1. Ror dyppede i tungtflydende Tj sere syntes ikke at angribes, men 

Tj seren blserede op, og en Del af dens beskyttende Virkning maa derfor antages 
at vsere forbigaaende.

2. Ror dyppede i eller strogne med letflydende Tjsere viste sig ikke hold- 
bare, idet Ydersidens Tjserelag losnedes og bortfortes af det gennemstrom- 
mende Vand.

Cementfattige Ror kan gores saa vandtsette ved Dypning i tungtflydende 
Tjsere, at Vandbevsegelsen gennem Rorvseggen foregaar langsommere end 
Fordampningen fra Rorvseggens Yderside, saaledes at denne holder sig tor. 
Ror af denne Art var ved Forsogenes Af slutning ikke angrebne af Syren, men 
Tjserhinden var blseret.

En saadan Tjserebehandling er aabenbart fortrsefflig egnet til at beskytte 
Ror, der paa Grund af Cementfattigdom eller andre Fabrikationsfejl ellers 
vilde gaa en hurtig 0delseggelse i Mode, men det maa dog betragtes som et 
bedre Fabrikationsprincip at fremstille en helt igennem vandtset Rorvseg, 
saaledes som det er muligt ved Brug af en tilstrsekkelig cement- og vandholdig 
Mortel og under Anvendelse af Vandlagring, i Stedet for at tilvejebringe Vand- 
tsetheden ved Hjselp af et Overfladelag, der kan beskadiges.

Trykimprsegnering med Asfalt gor ikke Rorene saa vandtsette som Dypning 
i tungtflydende Tjsere, men har iovrigt en lignende beskyttende Virkning.»



vatten, fullständigt mjukt och starkt brunfärgat.1) Det hade en 
avsevärd halt av aggressiv kolsyra. Vattnet var nämligen avrin- 
ningsvatten från en del av den stora mossen. Analyser som utförts 
å vattnet visade, att dettas angreppsförmåga var sådan, att vattnet 
vid vissa tillfällen var att hänföra till typ IV (stor angreppsförmåga) 
och vid andra tillfällen till typ III (påtaglig angreppsförmåga). 
Anledningen till att vattnets sammansättning varierar är naturligt
vis att hänföra till den växlande nederbörden. Under eller omedel
bart efter ett regn minskades mängden aggressiv kolsyra och ökades 

värdet. När vattnet var som surast, innehöll det ca 60 mg 
aggressiv kolsyra pr liter och hade ett ^ -värde inemot 4,5.2)

*) Brunfärgningen, som beror på i vattnet lösta eller uppslammade humus - 
ämnen, utgör i och för sig ingen indikation på vattnets aggressivitet. Den 
allmänt gängse uppfattningen, att humusämnena skulle angripa betong, har 
icke kunnat verifieras av noggranna undersökningar. Det förefaller tvärtom, 
som om humussyrorna i och för sig icke skulle verka frätande på cement. 
Frätningen beror tydligen på andra, starkare syror, främst kolsyra och svavel
syra.

Humussyra bildas vid förmultning av torv. Den är troligen en blandning av 
syror av jämförelsevis hög molekylarvikt och ringa löslighet i vatten. En 
mättad lösning av humussyra i vatten har ett £>#-värde av 3,6— 4,1. Beroende 
på den ringa lösligheten, ca 190 mg pr liter, är mängden fri syra som kan före
komma i vattnet liten, och det är osäkert, huruvida den har någon egentlig 
inverkan på betong. Kaleiumhumat, som bildas vid syrans reaktion med 
kalk, är praktiskt taget olösligt i vatten.

Se härför t. ex.:
F. M. L e a  & C. H. D e s c h , The Chemistry of Cement and Concrete, London 

1937.
H j a l m a r  G r a n h o l m , D o n o v a n  W e r n e r  o c h  S t i g  G i e r t z -H e d s t r ö m , 

Utredning angående lämpligheten av betongrör till vägtrummor, Betong 1934: 1 
och Statens Väginstituts Meddelande 43, Sthlm 1934.

R. V. F r o s t  o ch  E .  J :s o n  V i r g i n , Betongs och speciellt betongrörs bestän
dighet mot vatten, B e to n g  1929: 4.

R i c h a r d  G r u n , Der Beton, Berlin 1937.
A. K l e i n l o g e l , Einflusse auf Beton, Berlin 1930.
2) Ph -värdet hos en lösning är ett mått på vätej onskoncentrationen eller 

surhetsgraden och definieras av formeln

där (H') anger mängden vätejoner uttryckt i gram-ekvivalenter pr liter. ps - 
värdet bestämmes enligt olika elektrometriska eller kolorimetriska metoder. 
Vattnets dissociationskonstant, K v =  (H ') (OH1), har ett värde av ca 10~14 
vid 25° C. I rent vatten eller i en neutral lösning äro vätejons- och hydroxyl - 
jonskoncentrationerna lika och ha värdet 10—7. pH-vä,rdet för en sådan lös-



Variationen i vattnets sammansättning1) framgår av tabell 2.

TABELL 2.

Variationen i sammansättning hos vatten från Horsnäs mosse.

Tid och plats för prov
tagningen
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m

g/
1

V
at

te
nt

yp

Sept. 1932 ............................ 0 23 4,6 430 18 0 0 132 30 102 U IV
April 1933 ............................ 0 52 4,5 15 47 0 0 66 32 34 | IV

» 1933 ............................ 0 26 5,3 10 21 0 0 70 30 40 "c3 IV
Maj 1933 ............................... 0 71 5,4 580 66 0 0 155 40 115 >S IV
Juli 1933, uppströms........ 0 57 4,5 640 52 0 0 167 30 137 mrQ IV

» 1933, nedströms ........ 0 39 5,1 750 34 0 0 125 24 101 O IV
Aug. 1933, uppströms...... 0 62 5,6 1450 57 0 0 295 102 193 cö

b Ort IV
» 1933, nedströms ...... 0,9 37 6,4 960 42 7 14 186 69 117 M III

Sept. 1943 ............................ — — 6,5 — 110 44 — 610 259 351 12 III

ning är 7. För varje tiofaldig ökning i vätejonskoncentrationen, som med 
nödvändighet åtföljes av en tiofaldig nedgång i hydroxyljonskoncentrationen, 
minskas ^ -vä rd et med en enhet.

Nedanstående sammanställning ger en uppfattning om ps -värdets storlek i
några olika lösningar (efter Lea & Desch).

PH-värde
N NaOH ................................................................................................................ 14
N/10 NaOH ...........................................................................................................  13
Mättad lösning av kalciumhydrat vid 25° ............................................  12,4
Neutral lösning ..................................................................................................... 7
Vatten mättat med C 0 2 vid ett tryck av 0,2 3 mm (motsvarar nor

mal luft) ............................................................ ..............................................  5,72
Vatten mättat med C 0 2 under 1 atmosfärs tryck ...................................  3,95
Lösning av humussyra ..................................................................................... 3,6— 4,1
1 %  ättiksyrelösning .........................................................................................  3,5
N/10 svavelsyra ..................................................................................................  1
N  svavelsyra...........................................................................................................  0

x) Tyvärr ha inga undersökningar utförts angående mängden sulfat joner 
i vattnet från Horsnäs mosse utom för det sista provet, då vattnet visade sig 
innehålla 12 mg S 0 3 pr 1.

Enligt utländska erfarenheter, se H e r m a n n  G e s s n e r , Die Widerstandsfähig- 
heit von Zementmörtel und Beton gegen chemische Einflusse. Bericht Nr 108,



Fig. 4. Sektion genom godset i ett maskinpressat rör. 
Section through the shell of a machine-pressed pipe.

De nedlagda rörens allmänna egenskaper.

Våren 1933 nedlades en serie betongrör i ett avloppsdike från 
mossen. 

Rören placerades i grupper om två till fyra stycken med ca 
1 m öppning mellan grupperna. Härmed avsågs att göra varje en
skilt rör lätt åtkomligt för inspektion.

EMPA, Ziirich 1937, är ett vatten med så låg sulfathalt icke att anse som 
farligt för betong. Först ett vatten med en halt av mer än 100 å 200 mg/l S 0 3 
betecknas som cementfarligt. G e s s n e r  har i sin undersökning studerat vatten
typer med upp till 430 mg/l SO 3. I dessa starkt sulfathaltiga vatten förstöras 
även de bästa betongrör mycket snabbt.

Exempel på grundvatten med lika hög halt SO 3 torde också förekomma i 
Sverige, särskilt i samband med utdikning och torrläggning av sjöar med gytt- 
jebotten.

Några sulfatskador på betong genom inverkan av naturliga ytvatten är o icke 
kända i Sverige eller i varje fall icke beskrivna i den svenska tekniska littera
turen. I stort sett är förhållandet detsamma i de övriga nordiska länderna.
I en artikel av O . G o d s k e s e n , Betonrors Odelceggelse under Fyld indeholdende 
Glimmerler, Beton-Teknik, Köpenhamn 1943: 3, redogöres för en betongrörs- 
förstöring på grund av sulfatangrepp, ett i Danmark synnerligen sällsynt fall. 
Angreppet hade sin orsak icke i vattnets egenskaper utan var att tillskriva 
kringfyllningens halt av oxiderbara svavelföreningar.



Fig. 5. Tvärsnitt genom godset i ett stampat rör av hög kvalitet (Enl. Ros). 
Section through the shell of a tamped pipe of high quality.

Av den tidigare genomförda laboratorieundersökningen och av 
över huvud taget allt som var bekant om betongrör hade det tydligt 
framgått, att tillverkningssättet och framför allt tätheten spelade en 
avgörande roll för hållbarheten. De rör som lades ned, utvaldes där
för på så sätt, att man skulle få ett tvärsnitt igenom den dåvarande
standarden på betongrörsområdet. En del av de nedlagda rören 
voro därför av hög kvalitet, medan andra voro undermåliga. Syftet 
med undersökningen var nämligen att klarlägga inverkan av kvali
tetsskillnaderna .

De rör som lades ner, voro av följande kvaliteter:
maskinpressade rör av portlandcement 
maskinstampade rör av portlandcement 
handstampade rör av portlandcement
centrifugerade rör av portlandcement
centrifugerade rör av smältcement
skakade1) rör av smältcement.

*) För tio år sedan hade betongvibrering ännu icke kommit till allmän an
vändning. För rör som nu för tiden benämnas vibrerade, använde man då 
beteckningen skakade eller ryttlade (geriittelte) rör.

De skadade rören tillverkades i Tyskland hos G e b r t t d e r  F r i s e c k e , Berlin. 
För tillverkningen användes smältcement av svenskt fabrikat, Yalleviken. Vi- 
breringen skedde icke då, såsom numera är vanligt, medelst högfrekventa vibra- 
torer utan med ett skakbord, på vilket formen för röret placerades. Betongens 
konsistens var icke heller vad nu kallas »lätt vibro» utan snarare plastisk.



Fig. 6. Sektion genom godset i ett handstampat rör T 27, impregnerat med
anhydrol.

Section through she shell of a hand-tamped pipe, T  27, surface-treated with an 
asphalt solution (Anhydrol).

Av de olika rören anskaffades 6 st maskinpressade 15" rör, 6 st 
maskinstampade d:o, 18 st handstampade d:o, samt 5 st centrifuge
rade1) 390 mm rör. Dessa rör voro tillverkade av portlandcement. 
Vidare anskaffades 6 st centrifugerade 390 mm rör av smältcement2) 
och 6 st skakade 450 mm rör av smältcement.

Av de handstampade rören skyddsbehandlades 5 st med varm 
oljeasfalt, 5 st med anhydrol, och 5 st nedlades utan behandling. 
Alla övriga rör nedlades utan skyddsbehandling.

Behandlingen med asfalt tillgick på följande sätt. Asfalten upp
värmdes till ca 150° C, varefter rören rullades i den smälta massan, 
så att både ut- och insidan täcktes av asfalten. Förekommande

1) De centrifugerade rören voro tillverkade år 1932 i Tyskland av firman 
D y c k e r h o f f - W i d m a n n , A. G. (Dywidag). Vid denna tidpunkt fanns nämli
gen i Sverige icke någon fabrikant som framställde centrifugerade rör.

Numera framställas centrifugerade rör vid ett flertal svenska fabriker.
2) Smältcement (aluminatcement) av Vallevikens fabrikat. Tillverkningen 

är numera nedlagd. F. n. framställes icke aluminatcement vid någon svensk 
cementfabrik.



Fig. 7. Tvärsnitt genom godset 
av ett centrifugerat rör. (Enligt 
Ros). Kurvan anger cementför
delningen i de olika delarna av 

godset.
Section through she shell of a spun 
pipe. The diagram shows the ce
ment distribution in the various 

parts of the shell.



mistor utfylldes genom noggrann påstrykning.1) Åtgången av asfalt 
uppgick till ca 1,5 kg pr m2 behandlad yta.

Anhydrolbehandlingen utfördes på följande sätt. Först impreg
nerades rören med tunn anhydrol och därefter, sedan de torkat ett 
dygn, med tjock anhydrol. Någon uppvärmning av impregnerings- 
vätskorna eller rören skedde icke. Även i detta fall rullades rören i 
impregneringsvätskorna, så att både ut- och insidan täcktes. Åtgån
gen av anhydrol uppgick till ca 0,4 kg pr m2 av den tunna och 0,8 
kg pr m2 av den tjockare vätskan.2)

Rörens hållfasthet.

För att undersöka rörens hållfasthet uttogs och provbelastades 
ett rör ur varje grupp utom av de handstampade, av vilka uttogos 
två rör. Samtliga rör täthetsprovades. Resultaten av hållfasthets- 
och täthetsprovningarna framgå av tabell 3.

2) Det torde observeras, att den använda skyddsbehandlingen icke över
ensstämmer med vad som för närvarande anses riktigt. Isoleringen bör i 
stället utföras med två påstrykning ar, en första bestrykning med en kall asfalt- 
lösning och en andra bestrykning med smält asfalt.

Isoleringen bör i princip utföras såsom följer.
1. För att giva isoleringsskiktet god förankring i betongens porer, skall en 

första bestrykning ske med asfaltlösning, bestående av oljeasfalt, penetration 
50— 70, löst i lämpligt lösningsmedel. Det senare kan vara solventnafta, kol- 
ugnsterpentin eller sulfatterpentin. Asfaltlösningen skall ha tillräckligt låg 
viskositet för att kunna tränga in i betongen, varvid i allmänhet fordras minst 
50 %  lösningsmedel i asfaltlösningen. Asfaltlösningen strykes i kallt tillstånd 
eller svagt upphettad på torr betongyta. Behandlingen får icke utföras på 
fuktiga rör, ty då fäster ej asfalten. Sedan lösningsmedlet bortdunstat, 
erhålles en god impregnering av betongytan genom den kvarstannande 
asfalten, som giver fäste för efterföljande bestrykning men icke nämnvärt 
tätar ytan.

2. Själva isoleringsskiktet erhålles genom att på den impregnerade ytan 
(enl. mom. 1) stryka varm oljeasfalt (penetration 50— 70) eller doppa rören i 
dylik asfalt, uppvärmd till ca 180° C. Man erhåller då ett skyddsskikt av 
1,0— 1,5 mm tjocklek.

Denna isolering giver det effektivaste skydd, som kan erhållas med enkla 
bituminösa bestrykningsmedel och till rimlig kostnad.

2) Anhydrol är en asfaltlösning av god kvalitet, tillverkad av J o h . O l s s o n s  
T e k n . F a b r i k  i Stockholm. Den lämpar sig utmärkt som första bestrykning 
men bör åtföljas av en andra bestrykning med varm oljeasfalt.

Ej heller denna behandling uppfyller sålunda de krav som numera ställas 
på en förstklassig ytbehandling.



Fig. 8. Tvärsnitt av godset i ett centrifugerat rör enligt fejmertmetoden.
Tack vare speciella anordningar för inmatningen av betongen under centri-
fugeringen blir godset homogent, och den starka separation, som är så utpräg

lad t. ex. för röret i fig. 7 undvikes.
Rör av detta fabrikat ingå icke i denna långtidsprovning.

Section through the shell of a spun pipe fabricated after the Fejmert method. Thanks 
to special arrangements for the feeding of the concrete during the spinning, the 
composition of the concrete becomes homogeneous and the heavy separation which 

is so pronounced e. g. in the pipe shown in fig. 7 is eliminated.
Pipes of this make are not included in this longtime test.



TABELL 3.

Undersökning av rör för provledning å Horsnäs mosse. 
Dimensioner, tryckhållfasthet och läckning.

Märke Tillverkningssätt
Gods- 
tjock- 
lek cm

Inre 
diame
ter cm

Tryck-
håll

fasthet
kg/cm

Beräk
nad böj
nings på- 
känning i 

godset 
kg/cm2

Sjunk- 
ning vid 
täthets- 

prov 
cm/dygn

Cl— C7 Maskinpressade .... 3,5 37,5 34,4 110 0,70
S7— S12 Maskinstampade .. 3,5 37,5 24,4 78 1,70

TI 3— T30 Handstampade __ 3,5 37,5 10,4 33 33,30
D31— D35 Centrifugerade......

(portlandcement)
4,7 39,0 53,6 102 0,00

D36— D41 Centrifugerade......
(smältcement)

4,7 39,0 36,2 68 0,07

V42— V47 Skakade ..................
(smältcement)

4,0 45,0 20,4 60 0,0 3

Anm. Av de handstampade rören impregnerades T I9— T24 med varm 
oljeasfalt och T26— T30 med anhydrol efter täthetsprovningen.

Såsom närmare framgår av tabellen, är rörens kvalitet mycket 
växlande. 

Det starkaste godset uppvisa de maskinpressade rören (obs! endast 
ett utfört prov av varje rörsort), med en beräknad brottpåkänning1) 
av icke mindre än 110 kg/cm2. 

Nästan lika hållfast är det centrifugerade portlandcementröret med 
102 kg/cm2.

x) Hållfasthets värdena ha beräknats utan hänsyn till rörgodsets krökning, 
d. v. s. enligt den enkla navier’ska formeln

6 M
aQ = -------ö2

där M  bestämmes av ekvationen (se fig. 10)

P  r'
M  — ------

n

Om man utför beräkningen strikt enligt elasticitetsteorien, erhåller man en 
ökning av dragspänningen på rörets insida på grund av rörgodsets krökning 
Se härför närmare H j a l m a b  G r a n h o l m , Provning av betongrör genom belastning 
från insidan. Betong 1938: 3.



Fig. 9. Denna rörpress användes för att bestämma rörens tryckhållfasthet. 
This testing machine was used to determine the carrying capacity of the pipes.

Den exakta teorien ger ett värde på dragpåkänningen, som kan beräknas 
enligt formeln

1---------
6 r'

°inre =  °o  ~
1---------

2 /
På utsidan uppstår av samma anledning en reducerad böjpåkänning

ö
1 H--------6 /

1 +
^yfctre — Oo ^ Oo | -*■( - Ä )

2 r'
Märkvärdigt nog förefalla de båda formlerna att överensstämma ganska väl 

med utförda belastningsförsök. På grund av att betongens elasticitetsmodul 
varierar så starkt, hade man nämligen kunnat vänta sig, att de ovanstående 
formlerna, som ju äro härledda på grundval av Hooke’s lag, icke skulle kunnat 
ge någon särdeles säker vägledning.



Rören av grupperna maskinstampade, centrifugerade smältcement 
och skakade smältcement uppvisa även goda eller normala hållfast
hets värden.

De handstamp ade rören äro till skillnad från de övriga av under
målig kvalitet. Av den enligt normerna fordrade tryckhållfastheten, 
17 kg/cm av rörets längd, har röret förmått uppbära endast 60 %, 
och den uppmätta läckningen, som också betydligt överstiger den 
enligt normerna tolererade, tyder på att godset därjämte var synner
ligen poröst.

De höga hållfasthetssiffrorna för böj draghållfastheten hos de bästa 
rören, 102 resp. 110 kg/cm2, kunna måhända verka något överras
kande på den som är van vid konstruktioner med balkar och plattor, 
sådana som de förekomma vid hus- eller brobyggnader. Om man 
utför böjningsprov på balkar, även av mycket högvärdig betong, 
kommer man sällan upp till värden över 50 kg/cm2, och hållfasthets
värden på 30 å 35 kg/cm2 äro icke ovanliga ens för en högklassig 
betong.1) 2)

För betongrör däremot höra värden på böj draghållfastheten av 60
x) Ca r l  F o r s s e l l , Provning av betong vid betongvägar medelst provbalkar. 

Svenska Väginstitutet, Meddelande 40, Stockholm 1933.
Forssell anger bl. a. att böj draghållfastheten (prov på balkar 15 X  15 cm, ålder 

36 dygn), uppgår till i medeltal 38 kg/cm2. Betongens kubhållfasthet ca 360 
kg/cm2, vattencementtal 0 , 424 , 340 kg cement pr m3. Det lägsta värdet låg 
vid 32 och det högsta vid 46 kg/cm2.

Genom att använde vibrering har man lyckats att höja betongens böj drag
hållfasthet, men några hållfasthetsvärden i likhet med dem som konstateras 
vid rörprovningar, ha aldrig uppnåtts.

V. B ä h r n e r , Utredning gällande möjligheterna att medelst vibrering erhålla 
betong med hög korttidshållfasthet, resp. hög sluthållfasthet, Vibrotekniska under
sökningen, h. 2, Sthlm 1940, har bl. a. konstaterat följande.

För vibrobetong (väg- vibrobetong, konsistens ca 50 vebegrader eller trög 
vibrobetong, konsistens 24 vebegrader) med 250 kg cement pr m3 kan böj drag
hållfastheten uppgå till 40 å 45 kg/cm2. (Kubhållfasthet ca 500 kg/cm2). För 
vibrobetong med större cementmängd, ca 300 kg cement pr m3, kan man erhålla 
värden från 50 och upp till ca 65 kg/cm2.

2) Ganska intressant är att observera, att man, om man utför provningen av
balkarna med en enda punktlast, eller om man belastar balkarna med två punkt
laster, placerade på något avstånd från varandra, erhåller väsentligt olika re
sultat. När böj dragspänningen beräknas enligt vanliga elementära metoder, 
får man i det förra fallet ofta väsentligt större värden än i det senare fallet. 
I närheten av den koncentrerade belastningen uppstår nämligen en kraftig 
lokal perturbation i spänningsfördelningen, som förklarar avvikelsen mellan de 
olika resultaten. Se härför t. ex. S. T i m o s h e n k o  Theory of Elasticity, New 
York 1934.



Fig. 10. Momentfördelning i ett rör, belastat som i fig. 9. Maximimomentet 
uppträder i hjässan och har storleken (om man bortser ifrån att lasten i verk

ligheten icke är en punktlast, utan att den har en viss utbredning)
Pr'

-̂ hjässa =
71

I figuren angives även storleken av rörets deformationer och en formel för 
beräkning av betongens elasticitetsmodell.

The distribution of the bending moments in the shell of a pipe loaded as in fig. 9. 
The max. moment occurs at the top and amounts to (if we disregard the fact that 

the load is never a really concentrated load but always has a certain spread)
Pr'

^top —

Mathematical expressions for the deformations of the shell and a formula for the 
modulus of elasticity of the material are given.

kg/cm2 till det normala, och värden på 100 kg/cm2 eller högre äro 
ingalunda sällsynta.

Av i litteraturen tillgängliga redogörelser framgår bl. a. följande. 
Av samtliga rörprovningar vid E i d g e n ö s s i s c h e  M a t e r i a l p r u - 

f u n g s a n s t a l t  under åren 1923— 1925 varierade brotthållfastheten 
mellan 48,5 och 80,0 kg/cm2 och under åren 1926— 1927 mellan 58,1 
och 101,0 kg/cm2. Medeltalen lågo vid 63,1 resp. 73,5 kg/cm2. Un



dersökningarna hade utförts på 30 cm betongrör, tillverkade enligt 
olika metoder av fem olika fabrikanter.1)

Högklassiga rör ha visat ännu bättre resultat. Sålunda anges för 
stampade rör av fabrikat Hunziker2) hållfasthetsvärden varierande 
mellan 77 och 106 kg/cm2, i medeltal ca 85 kg/cm2 (cemen tmängd 
400 kg/m3).

Centrifugerade rör uppvisa lika förnämliga och i vissa fall ändå 
bättre hållfasthetsvärden. För rör av fabrikat Stussi3) uppges vär
den varierande mellan 89 och 143 kg/cm2, medeltal ca 120 kg/cm2.

Högvärdiga betongrör, tillverkade enligt andra förfaranden, upp
visa liknande hållfasthetsresultat.4)

Av publicerade provningar på svenska rör5) kan man också konsta
tera, att böj draghållfastheten i allmänhet ligger ganska högt. För 
oarmerade vägrör erhöllos för 12" rör och däröver värden mellan 66 
och 73 kg/cm2. (Dessa värden äro beräknade som grupp-medelvär
den för olika rör dimensioner. Härav följer, att extremvärdena kunna 
ligga betydligt längre isär, huru mycket är ej känt). För rör enligt 
Kommunaltekniska föreningens normer voro hållfasthetsvärdena 
enahanda.

Om man jämför dessa värden med de tidigare angivna toppresulta
ten för de schweiziska rören, inser man, att en avsevärd kvalitetsför
bättring av de svenska betongrören mycket väl är möjlig. Man 
måste även medge, att de nuvarande normernas kvalitet sfor dringar 
äro ganska lågt satta. Den fordrade tryckhållfastheten enligt väg- 
rörsnormerna är beräknad på grundval av en så låg böj dragspänning 
som 50 å 55 kg/cm2. Denna omständighet torde också vara förkla
ringen till att man av E-cement kunnat framställa betongrör som 
ändock fyllt normernas fordringar.

Förutom hållfasthets- och täthetsprovningar utfördes även föl
jande undersökningar å betongrören.

x) M. Ros, Normen fur die Herstellung von Zementröhren, Schweiz. Yerband 
fur die Materialprufungen der Technik, Bericht Nr. 10, Ziirich 1928.

2) M. Ros, Die unarmierten Zementrohre der A . G. Hunziker & Cie. Be
richt 81, Ziirich 1934.

3) M. Ros, Die unarmierten, lotrecht geschleuderten Stussi Zementrohre. E. M. 
P. A. Bericht 105, Ziirich 1936.

4) M. Ros, Die Superbeton-Rohre, E. M. P. A. Bericht 72, Ziirich 1933.
M. Ros, Die Vianini-Bohre, E. M. P. A. Bericht 106, Ziirich 1937.
M. Ros, Die unarmierten, imprägnierten Zementrohre der Kanderkies A.-G. 

E. M. P. A. Bericht 123. Ziirich 1939.
5) O l o f  H a n s s o n , loc. cit.



Å brottstycken av de hållfasthetsprovade rören bestämdes rörgod
sets volym vikt, porositet och halt C 02. Resultaten av dessa bestäm
ningar framgå av tabell 4.

TABELL 4.
Undersökning av rör för provledning å Horsnäs mosse. 

Volym vikt, porositet och karbonatiseringsgrad.

Prov
märkt Tillverkningssätt

Volym
vikt Porositet

Haltco2
Ålder vid 
nedlägg
ningen

C 5 Maskinpressade ............. 2,34 11,0 1,4 10 mån.
S 7 Maskinstampade .......... 2,26 13,1 1,5 6 mån.
T 29 Handstampade ............. 2,19 16,1 2,8 d:o
D 32 Centrifugerade ...............

(portlandcement)
2,49 5,7 0,4 5 mån.

D 37 Centrifugerade ...............
(smältcement)

2,46 6,8 0,5 d:o

V  44 Skakade ...........................
(smältcement)

2,41 7,3 0,5 d:o

Tabellen visar, att de centrifugerade och vibrerade rören äro klart 
överlägsna i fråga om godsets täthet och att de handstampade upp
visa en betydande porositet.1)

Prognosen var sålunda för de handstampade rörens del ogynnsam. 
Man kunde med ganska stor visshet befara, att de på kort tid skulle 
frätas sönder av det aggressiva myr vatt net. Även för de övriga 
rörens del var prognosen med hänsyn till vattnets starkt frätande 
karaktär osäker.

Första besiktningen av provledningen.

Den första besiktningen av provledningen utfördes efter 15 måna
der. Vid okulärbesiktningen kunde inga förändringar märkas. Av de 
handstampade rören uttogos tre st rör för provning, nämligen ett 
obehandlat rör, ett impregnerat med varm oljeasfalt och ett med 
anhydrol. Då det hade varit att vänta, att åtminstone någon ut

x) Detta konstaterande, att de handstampade rören voro så påtagligt sämre 
än de övriga, må icke fattas som ett diskriminerande av handstampade rör i 
allmänhet. Erfarenheterna från betongrörskontrollen 1933— 1936, som då 
sköttes av S v e n s k a  Ce m e n t f ö r e n i n g e n , ha visat, att man medelst handstamp
ning mycket väl kan åstadkomma goda betongrör.



lösn ing a v  cem en t skulle ha ä gt ru m , borde so m  fö ljd  h ära v  lä ck - 
n ingen  ha ö k a t och  try ck h ållfasth eten  h a  m in sk ats. N å g ra  d y lik a  
förändringar ku n d e d ock  ej k o n sta teras .1) T ry ck h å llfa sth eten  hos  
d et o im pregnerade röret u p p gick  till 10 ,6  k g /c m , och  de b åd a  im p reg 

nerade rören lågo  v id  ca 1 2 ,0  k g /c m .

Andra besiktningen.

Fyra och ett halvt år efter nedläggningen av rören började vissa för
ändringar att visa sig. De flesta rören hade blivit något avnötta i 
bottnen, kanske dock ej mera, än att den för övrigt någorlunda släta 
ytan föreföll sträv för känseln. Beträffande de centrifugerade rören 
iakttogs, att den vid centrifugeringen bildade cementhinnan på nå
gon millimeters tjocklek hade lossnat och lätt avskildes och följde 
med vattnet, om man skrapade på den med fingret eller med en 
pinne. Denna hinna, som bildar en vit hud på insidan av rören, har 
icke någon betydelse för rörens hållfasthet. Den består till största 
delen av kalciumkarbonat. Se vidare fig. 7.

Intressant var att observera, huru de handstampade rören hade 
blivit bevuxna. Ovan vattenytan hade mossa fått rotfäste i be
tongens pärer. Något liknande fenomen kunde icke observeras på de 
övriga rören med tätare gods.

Vid denna tidpunkt hade också asfaltisoleringarna börjat förändras. 
Den ursprungligen mycket omsorgsfullt utförda isoleringen med varm 
asfalt hade ganska allmänt börjat lossna. Isoleringsskiktet var sprött 
och häftade ej vid betongytan utan kunde lätt brytas loss vid beröring. 
Denna iakttagelse understryker vikten av att isoleringen utföres på rätt 
sätt, således med en första bestrykning med asfaltlösning. En ytbe
handling enbart med varm asfalt ger icke tillfredsställande resultat.

1) För det icke impregnerade röret hade läckningen faktiskt minskat från 
ursprungligen 555 mm till 470 mm pr dygn. Detta måste tillskrivas en fort
gående igensättning av porerna på grund av slam i vattnet.

Mer anmärkningsvärt än detta var, att de båda impregnerade rören, trots 
att isoleringen vid okulärbesiktning föreföll oklanderlig, uppvisade ganska 
betydande läckning, 23 mm pr dygn för det rör som var impregnerat med varm 
asfalt och 11 mm för det anhydrolimpregnerade. Denna iakttagelse stämmer 
väl överens med erfarenheter från andra håll. Enligt F r e d r i k  S c h u t z , Isole
ring av betong medelst asfalt, Betong 1933: 4, förmå bestrykningar med upp
löst, emulgerad eller varm asfalt att skydda betongen endast mot ett mycket 
obetydligt vattenövertryck. Utförda försök hava ådagalagt, att ett vatten
skikt av endast 3 cm redan efter fem timmar förmår genomtränga en isolering 
bestående av tre strykningar med asfaltlösning.



Anhydrolbestrykningarna voro vid denna tidpunkt betydligt bättre 
bibehållna, ovan vattenytan till synes helt oskadade men under vat
tenytan delvis avnötta.

Tredje besiktningen.

Efter 5 år och 9 månader utfördes dels en besiktning och dels en 
hållfasthetsprovning på en del av rören. Resultaten härav framgå 
av sammanställningen i tabell 5.

TABELL 5.
Betongrörens hållfasthet och beskaffenhet efter 5 år och 9 månader.

Rörtyp
Tryck

hållfast
het kg/cm

Böj drag
spänning 
kg/cm2

Beskaffenhet

C 2, maskinpressat............ 26,7 86 Obetydlig anfrätning i vat
tenlinjen, praktiskt taget 
oskadat.

c 6, d:o ............ 27,0 86 d:o
s 10, maskinstampat ......... 19,9 64 d:o
s 12, d:o ....... 21,4 68 d:o
T 13, handstampat, obe

handlat
16,6 53 Mycket starkt anfrätt, sön

derslaget
T 14, d:o ............. sönder

slaget
— Betongen anfrätt under vat- 

t enlin j en.
T 20, handstampat, impr. 

med varm asfalt
11,9 38 Asfalten delvis borta och be

tongen anfrätt under vat
tenlinjen.

T 24, d:o 15,3 49 d:o
T 26, handstampat, impr. 

med anhydrol
13,5 43 Asfalten delvis borta under 

vattenlinjen. Cementhu-! 
den anfrätt.

T 28, d:o 13,1 42 d:o
D 33, centrifugerat port

landcement
38,0 72 Ingen anfrätning. Tunn | 

brun beläggning under ! 
vattenlinjen.

D 35, d:o 34,3 65 d:o
D 38, d:o smältcement 34,0 65 d:o
D 39, d:o sönder

slaget
— Röret sönderslaget.

V 43, skakat, smältce- 
ment

33,3 98 Ingen anfrätning.

V 47, d:o 25,4 75 d:o j



Fig. 11. Okulärbesiktningen av de maskinpressade rören visade, att be
tongen stått väl emot angreppen. Bilden visar rör C 1 efter långtidsförsöket. 
The inspection of the machine-pressed pipes showed that the concrete had resisted 

the exposure well. The picture shows pipe C 1 after the long-time test.

Fig. 12. Den porösa betongen i rör av märke T visade sig utgöra en god jord
mån för diverse mossor och gräs.

The porous concrete of the pipes marked T proved to be a good soil for moss and
grass.



Om man jämför de erhållna hållfasthetsvärdena med de ursprung
liga enligt tabell 3, finner man, att fem års påfrestningar från aggres
sivt myrvatten reducerat hållfastheten en hel del hos flera av rören.

För de maskinpressade, maskinstampade och centrifugerade port- 
landcementrören har tryckhållfastheten nedgått till ca 80, 85 resp. 
70 % av den ursprungliga. Tyvärr faller det sig ganska svårt att 
på grundval av dessa siffror draga några bestämda slutsatser. Sprid
ningen i hållfasthetsvärdena kan ha inverkat. På grund av det ringa 
antalet prov (endast ett rör av varje sort) har det icke varit möjligt 
att eliminera hållfasthetsspridningens inverkan.

Det förefaller eljest ganska överraskande, att den nätt och jämnt 
märkbara anfrätningen av rören C skulle ha kunnat minska böj håll
fastheten från 110 till 86 kg/cm2. Ännu egendomligare är förhållan
det med rören D, på vilka ingen anfrätning (så när som den lossnade 
men f. ö. helt betydelselösa, invändiga cementhinnan) kunde iakt
tagas.

Slutbesiktning jämte konklusioner.

Efter 10 år och 5 månader togos samtliga kvarvarande rör upp och 
besiktigades och provades. Resultaten av besiktningen och håll- 
fasthetsprovningen framgå av tabell 6.

Av tabellen framgår med full tydlighet, att de handstampade, otäta 
rören blivit praktiskt taget helt förstörda i de fall, då de icke varit 
ytbehandlade. De ynkliga rester som återstå, visa alltför väl, att 
dessa rör icke varit ägnade att stå emot det frätande myrvattnet.

Däremot synas samma slags betongrör som erhållit skyddsbehand- 
ling, antingen med varm asfalt eller med anhydrol, ha stått sig för
vånansvärt bra. Trots att ytbehandlingen, såsom tidigare påpekats, 
icke utförts på enligt nuvarande uppfattning förstklassigt sätt och 
trots att den därför fläckvis lossnat från betongen eller spruckit, har 
den ändock förmått att skydda betongen mot sönderfrätning. San
nolikt är, att resultatet icke hade blivit fullt lika bra, i fall vatten
hastigheten varit stor, så att erosion varit möjlig.

Iakttagelserna på de ytbehandlade rören visa tydligt vikten av 
att man använder ett impregneringsmedel, som förmår intränga i 
betongen. Den varma asfalten, som låg helt utanpå betongytan, 
hade på de ställen, där den flagat loss, helt förlorat förmågan att 
skydda betongen, som på dessa partier av röret (T19, T21) var för-



TABELL 6.

Betongrörens hållfasthet och beskaffenhet efter 10 år och 5 må
nader. Siffror inom parentes betyda, att röret blivit skadat ge

nom mekanisk åverkan.

Rörtyp
T

ry
ck

hå
ll


fa

st
he

t
kg

/c
m

Bö
j 

dr
ag


sp

än
ni

ng
 

kg
/om

 
2

Beskaffenhet

c 1 maskinpressat ...... (23,5) (75) Relativt oskadat. Betongen under 
vattenlinjen mörkt brunfärgad på 
rörets in- och utsida. Betongytan 
i vattenloppet nästan slät, möjligen 
något sandig i vattenlinjen. Själva 
änden av röret något urmagrad och 
sandig.

c 3 d:o ...... Röret delvis sönderslaget genom yttre 
åverkan. Färgning av betongen 
som hos föregående. Betongytan 
under vattenlinjen något ojämn och 
gropig.

c 4 d:o ...... 26,8 86 Färgning som föregående. Betongen 
skrovlig och något anfrätt i vatten
linjen och bottnen, där gropar på 
upp till 3 mm djup finnas. Röret 
invändigt något bevuxet med mossa 
i vattenlinjen och grönfärgat i hjäs
san.

s 8 maskinstampat ... 20,7 67 Betongens yta på insidan av röret 
anfrätt, så att sandkorn och stenar 
i godset framträda tydligt och göra 
ytan grov.

s 9 d:o 21,3 68 Som föregående.
s 11 d:o 18,0 58 d:o Muffen i bottnen starkt 

urmagrad och betongen sandig i 
i ytan. Gropar till 2 mm djup.

T 15 handstampat ........ 4,0 13 Röret sönderfrätt. Bottnen delvis 
gropig, delvis helt genomfrätt med 
stora hål. Varje stamprand fram
träder tydligt. Under vattenlinjen 
är betongen brunfärgad helt ige
nom, ovan vattenlinjen stark be- 
växning med mossa.

T 18 d:o ........ 7,4 23 I stort sett som föregående.



Rörtyp

T
ry

ck
h

ål
l

fa
st

he
t

kg
/c

m

Bö
j 

dr
ag


sp

än
ni

ng
 

kg
/c

m

Beskaffenhet

T 19 d:o .......
impr. m. varm 

asfalt

13,2 42 Någorlunda väl bibehållet. Asfalt- 
hinnan delvis söndersprucken och 
lossnad från röret. Asfalten spröd 
och lätt att plocka bort med fing
rarna. I sprickorna i asfalthinnan 
ha gräsrötter trängt ned och fått 
fäste i själva betongen.

T 21 d:o d:o 10,4 33 Som föregående.
T 27 d:o

impr. m. anhydrol
16,1 51 Täml. väl bibehållet. Isoleringen 

fläckvis lossnad inuti röret och del
vis avnött i vattenloppet. På ut
sidan i huvudsak kvar. Isoleringen 
har trängt rätt djupt in i betongen 
till skillnad från den varma asfal
ten, som låg som en hud utanpå be
tongytan. Isoleringen förefaller att 
väl ha skyddat betongen. Någon 
beväxning med mossa inuti röret.

T 30 handstampat ........ (10,7) (34) Som föregående.
impr. m. anhydrol

D 31 centrifugerat port
landcement

44,5 85 Till synes helt oskadat. Betong
ytan i vattenloppet täckt av en 
fast brun eller svartfärgad hud, 
som lätt kunde skrapas av med 
fingret. Under denna hud var 
betongen slät och ljus men kunde 
avskrapas med ett hårt föremål. 
Detta skikt var ung. 1 mm tjockt. 
Därunder hård, oskadad betong. 
Över vattenlinjen helt intakta ytor.

D 34 d:o d:o 42,0 80 Som föregående.
D 36 centrifugerat, 43,5 82 Som föregående.

smältcement
D 40 d:o d:o (24,2) (45) Som föregående.
D 41 d:o d:o 39,8 75
V  42 skakat, smältce

ment
(22,6) (67) Betongytan under vattenlinjen mörk- 

färgad, något sträv på grund av 
anfrätning. Brottytorna av be
tongen under vattenlinjen grön- 
färgade, f. ö. ljusa. Röret i stort 
sett väl bibehållet.

V  45 d:o d:o (17,5) (52) Som föregående.
V  45 d:o d:o (27,4) (85) Som föregående.



Fig. 13. De obehandlade handstampade rören voro i ett mycket dåligt tillstånd.
The untreated, hand-tamped pipes were in a very bad condition.

störd ungefär på samma sätt som de helt oskyddade rören (T 15, T 18). 
Anhydrolisoleringen däremot, som dels utgjordes av en utanpå 
liggande hinna, dels av i betongen inträngd asfalt, bildade även 
på de ytor, där den yttre hinnan flagat av, ett ganska gott 
skydd för betongen, som var obetydligt och ytligt skadad. Fig. 
14 visar tydligt den olika inträngningsförmågan hos dessa båda 
isoleringsmedel.

De maskinpressade och maskinstampade rören ha rönt en viss 
men relativt obetydlig åverkan, som huvudsakligen gjort sig märk
bar som en skrovlighet i ytan. Hållfasthets värdena äro lägre än de 
ursprungliga men ungefär lika stora som för femårsproven (jfr tabell 
5). Detta synes tyda på att frätningen fortskrider, i huvudsak en
dast till dess att det strax under ytan liggande, grövre sten- eller 
grusmaterialet påträffas, men att den därefter försiggår mycket lång
samt eller praktiskt taget avstannar. Detta är ett i och för sig synner
ligen viktigt konstaterande, då det visar, att en från början tät och 
välproportionerad betong (det bör vara självklart, att det icke räc
ker enbart med en tät betong, utan den måste även innehålla en till-



Fig. 14. Brottstycken av impregnerade rör. Den övre biten ur ett rör, im
pregnerat med anhydrol och den undre ur ett rör, impregnerat med varm as
falt. Av bilden framgår tydligt, hur anhydrolen (asfaltlösning) trängt ganska 
djupt in i den porösa betongen, medan den varma asfalten endast lagt sig som 
ett skinn på ytan. Asfaltlösningen har också visat sig vara ett bättre skydd. 
Fragments of impregnated pipes. The upper piece from a pipe impregnated with 
Anhydrol, and the lower from a pipe impregnated with molten asphalt. The pic
ture shows plainly how the Anhydrol (an asphalt solution) has penetrated fairly 
deep into the porous concrete, while the molten asphalt has only formed a thin 
coating of the surface. The asphalt solution has turned out to be a more effective 

protection than the molten asphalt.

räcklig mängd kemiskt resistent stenmaterial) endast obetydligt på
verkas av ett aggressivt myrvatten av den typ som man i allmänhet 
kan behöva räkna med i vårt land även i ganska ogynnsamma fall. 
Snarare torde de flesta i Sverige förekommande ytvatten vara mera 
godartade.

Den praktiska konsekvensen härav är, att man bör kunna i ganska 
stor utsträckning avstå från att skyddsbehandla rör som äro av verkligt 
förstklassigt fabrikat,1) såvida icke vattnets egenskaper äro extremt

x) Eftersom en viss anfrätning och nedsättning av hållfastheten faktiskt 
kunnat konstateras under långtidsprovet, är det nödvändigt, att rören från 
början icke endast fylla normernas fordringar, utan att de äro något överstarka, 
så att en tillräcklig marginal finnes för de angrepp som tydligen äro ofrånkom
liga även på ett högklassigt betongrör.



Fig. 15. Bilden visar insidan av ett anhydrol-impregnerat rör. Stora delar 
av anhydrolskiktet ha lossnat, varför betongen ligger mer eller mindre expo

nerad för angrepp.
The picture shows the inside of a pipe treated with Anhydrol. Parts of the surface 

layer have loosened and the concrete is more or less exposed.

cementfarliga, t. ex. hög sulfathalt, eller om vattnet är sandförande 
och eroderande.1)

1) Några typiska sulfatangrepp på betongrör äro icke kända i Sverige. Emel
lertid är det ganska säkert, att en hel del av de naturliga myrvattnen måste 
innehålla vissa mängder sulfat eller svavelsyra, men förmodligen i så svaga 
koncentrationer, att angreppen av sulfat jonerna icke spelat någon framträ
dande roll. Någon systematisk undersökning av våra svenska dagvattens sul
fathalt finnes icke.

Däremot är sulfat- eller svavelsyrehalten i våra olika typer av moss- och 
torvjordar någorlunda väl utforskad. Härom lämnar bl. a. H u g o  O s v a l d , 
Myrar och myrodling, Sthlm 1937, vissa värdefulla upplysningar.

Ur detta arbete tillåter jag mig att citera följande:
»Svavelsyra (häri inbegripas även sådana svavelföreningar, som vid lufttill

träde oxideras till svavelsyra och som vid analysen bestämmas såsom sådan) 
förekommer normalt i alla kärr jordar och mossjordar och uppgår vanligtvis 
till några hundra kg pr hektar (beräknat för ett 20 cm tjockt jordskikt). Hos 
gyttjorna är svavelsyremängden större, och hos vissa gyttjor kan svavelsyra 
förekomma i så stor mängd, att allvarliga olägenheter (ur odlingssynpunkt) 
därav uppkomma. Även hos kärr jordarna kan svavelsyrehalten understund-



Fig. 16. Impregneringen med varm asfalt hade blivit blåsig och lossnat från 
betongen. Inom vissa partier var asfalthinnan helt försvunnen. Den var 

överallt mycket spröd och kunde lätt smulas sönder.
The molten asphalt had become blistered and did not adhere to the concrete. In  
certain places the asphalt film was completely gone. It was everywhere very brittle 

and could easily be crumbled.

F. n. kan man på många ställen konstatera, att betongrör i prak
tiken mycket ofta asfaltstrykas ganska oberoende av om det är fråga 
om aggressiva vatten eller ej. På många platser, där man på grund 
av markens geologiska egenskaper med visshet kan påstå (även utan 
någon kemisk analys av vattnet), att vattnet är ofarligt för betong, 
utföres en skyddsbehandling med asfalt. Den tankegång som ligger 
bakom detta, är naturligtvis det alltför enkla resonemanget, att 
skyddsbehandlingen väl i alla fall icke gör någon skada.

dom vara väl hög. Särskilt gäller detta för brunmosstorven, den brunmoss- 
blandade starrtorven och vasstorven.»

Enligt O s v a l d  förefalla nedan nämnda jordarter vara särskilt svavel- eller 
sulfathaltiga: 

lergyttja,
f in-detritusgj y tt j a, 
phragmites-torv (vasst or v) och 
brunmosstorv.



Fig. 17. Asfalten såg på sina ställen ganska bedrövlig ut. 
In some places the asphalt looked quite ruined.

Även för andra konstruktioner än rör föreskrives och utföres ofta 
skyddsbehandling med asfalt, t. ex. för husgrunder, stödjemurar och 
landfästen för broar. Det torde vara ganska stora belopp som år
ligen förslösas på detta sätt till ingen nytta. För broar t. ex. före
skrives f. n., att alla betongytor mot jord måste isoleras med asfalt
strykning, trots att betongen enligt gällande föreskrifter1) måste 
innehålla minst 300 å 350 kg cement pr m3 och därför i de flesta 
fall är vattentät. För dylika konstruktioner är också godstjock
leken i allmänhet betydande. Skyddsbehandling med asfalt har för 
dylika konstruktioner av vattentät betong icke något berättigande 
och är endast en kvarleva från en svunnen epok.2)

1) Statliga Cement- och Betongbestämmelser av år 1934 jämte tillägg Nr 1, 
1942.

2) Den nuvarande bristen på asfalt har framtvungit betydande inskränk
ningar i fråga om skyddsbehandlingen med asfalt. Se t. ex. L e n n a r t  
B e r g v a l l , Några tekniska anvisningar för bostadsbyggande med statligt stöd. 
Meddelanden från Statens byggnadslånebyrå, Sthlm 1943.

Bergvall skriver om gjutning och isolering av grundmurar följande:
»Då tillgången på asfalt och tjärprodukter för närvarande är mycket knapp, 

kan asfalt i tillräckliga kvantiteter i regel icke ställas till förfogande för fukt



Fig. 18. Handstampat rör efter upptagningen. En del av rörets inre över
sida är bevuxen med mossa. På rörets undersida synes ett stort frätsår. 

Hand-tamped pipe after the long-time test. The interior surface is partly over
grown with moss at the top. At the lower part of the pipe an area has been worn

away by corrosion.

De centrifugerade rören av portlandcement visa i jämförelse med 
femårsproven någon ökning av hållfastheten (från 68 till 82 kg/cm2). 
Däremot är hållfastheten lägre än den ursprungliga (102 kg/cm2). 
Anfrätningen av betongen är ganska obetydlig och inskränker sig 
till en del av det cementrika skiktet på rörens insida.

De av smältcement framställda rören, såväl de centrifugerade som 
de skakade, ha stått sig mycket bra. Anfrätningen är obetydlig och
isolering av grundmurar. Vid byggnadsföretag, vartill lån beviljas av S t a 
t e n s  b y g g n a d s l å n e b y r å  får därför icke användas asfalt eller tjärprodukter 
för fuktisolering av grundmurarnas sidor. I sådana fall, där grundmuren måste 
isoleras ej endast mot nedträngande dagvatten utan även mot grundvatten, 
får dock asfaltisolering ske, om byggnadsnämnden i orten finner detta ound
gängligen nödvändigt.

Den nödvändiga tätheten mot nedträngande dagvatten måste alltså uppnås 
utan asfaltstrykning. Detta kan antingen ske genom att grundmurarna gjutas i 
en vattentät betong eller genom att en möjligast tät cementputs anbringas på 
den färdiga grundmuren.»



Fig. 19. Handstampade impregnerade rör. Röret längst till vänster är im
pregnerat med anhydrol, de båda övriga med varm asfalt.

Av bilden ser man huru rören blivit bevuxna med mossa och gräs. Särskilt 
de med varm asfalt impregnerade rören hade givit ett gott rotfäste för dessa

växter.
Impregnated hand-tamped pipes. The pipe to the left was treated with Anhydrol, 

the other two with hot asphalt.
The picture shows how the pipes have become overgrown with moss and grass. 
Especially the pipes treated with hot asphalt have given a good root-hold to these

plants.

gör sig märkbar endast på så sätt, att de vattenberörda ytorna äro 
något sträva för känseln. Någon nedsättning av hållfastheten under 
de tio årens påfrestningar har icke kunnat konstateras; proven visa 
tvärtom, att hållfastheten stigit något med tiden.

Av försöken med betongrör tillverkade med smältcement framgår, 
att dessa rör äro fullständigt resistenta i myrvatten av ifrågavarande 
typ. Utländska erfarenheter tyda också på att aluminatcement är 
motståndskraftigare än portlandcement mot inverkan av svaga syror 
såsom t. ex. kolsyra.1)

x) Se F. M. L e a  and C. H . D e s c h , loc. cit. sid. 319. The Resistance of Alumi
nous Cement to Acid Waters.

Dessa författare anse, att orsaken till aluminatcementets större resistens 
mot syror bl. a. är att finna i den omständigheten, att aluminat- gel icke U p p 
löses i sura vatten, med mindre än att -värdet är lägre än 4. Därför är



Fig. 20. Centrifugerat smältcementrör efter upptagningen. 
Spun pipe of aluminous cement after the long-time test.

Vidare finnas många belägg på att detta cement är särskilt mot
ståndskraftigt mot sulfatangrepp1) 2) och att konstruktioner utförda
aluminatcement motståndskraftigt mot svaga syror, men det är däremot 
mindre motståndskraftigt än portlandcement för angrepp av starka syror.

Att aluminatcement är betydligt känsligare än portlandcement för någor
lunda starka syraangrepp kan lätt konstateras. Se t. ex. J. B o l o m e y , De
struction des betons par voie chimique physique ou mécanique, Bulletin de la 
Suisse romande, 1940: 21. Bolomey, som utfört försök med 5 %  ättiksyra, 
har tydligt konstaterat, att betong av aluminatcement sönderfaller betydligt 
snabbare än betong av portlandcement.

Att härav draga den slutsatsen, att aluminatcement skulle vara underlägset 
även för de svagt sura vatten, som förekomma i naturen, torde däremot icke 
vara riktigt. Det ifrågavarande tioårsprovet med betong av aluminatcement i 
myrvatten ådagalägger tydligt aluminatcementets resistens.

1) De första försöken att framställa aluminatcement gjordes i Frankrike, 
emedan man där hade haft nedslående erfarenheter i fråga om betongkonstruk
tioner, utsatta för angrepp av sulfat, särskilt gips. Försöken inriktades speci
ellt på att få fram ett cement som var särskilt resistent mot sulfatangrepp, 
och det cement som år 1913 kunde tillverkas på basis av B i e d ’s undersök
ningar, visade sig äga de önskade egenskaperna. Det visade sig dessutom 
överraskande nog äga förmågan att hårdna mycket snabbt, ojämförligt mycket 
snabbare än de då existerande portlandcementen.

2) En utväg att åstadkomma en sulfatimmun betong med portlandcement



Fig. 21. Brottstycken av smält cementrör. Den övre biten är en del ur rö
rets hjässa, den undre ur rörets bottenparti. Man torde lägga märke till den 
framträdande gröna färgen hos betongen i bottenpartiet, som i motsats till 

hjässan hela tiden legat under vatten.
Fragments from a pipe of aluminous cement. The upper piece is taken from the 
top of the pipe, the lower from the bottom. Note the characteristic green colour of 
the concrete from the bottom which, contrary to the top part, has been under water

all the time.

av betong med aluminatcement ha utan att lida någon som helst 
skada kunnat tåla inverkan av lösningar innehållande betydande 
mängder gips, natrium-, magnesium-, ammonium- och aliminiumsul-
är att ånghärda betongen i autoklav i mättad ånga vid en temperatur av 100 
å 150° C. En sådan behandling gör betongen nästan oemottaglig för inverkan 
av gips och natriumsulfat och ökar betongens motståndsförmåga mot magne
siumsulfat högst avsevärt. Långtidsförsök på ånghärdad betong nedsänkt i 
det starkt sulfathaltiga vattnet i Medicine Lake, S. Dakota, U. S. A . (natrium - 
och magnesiumsulfat 2,3 a 7,4 %), ha tydligt visat metodens effektivitet. 
Ånghärdning vid en temperatur under 100° C är utan effekt eller rent av 
skadlig.

För vidare detaljer hänvisas till Lea & D e s c h , loc. cit. sid. 205.



fat. Mot dessa för portlandcement kraftigt destruktiva kemikalier 
är aluminatcementet helt eller praktiskt taget helt opåverkat.

Den mest aggressiva sulfatföreningen är troligen ammoniumsulfa- 
tet, och exempel finnas från vår svenska konstgödningsindustri, huru 
betongkonstruktioner med portlandcement snabbt och grundligt bli
vit förstörda härav.

TABELL 7.

Jämförelse mellan förhållandet cement: stenmaterial för de olika 
rören efter 10 år och 5 månader.

För varje rörsort anges två värden, det ena för betongen i rörets 
botten, där angreppen av vattnet varit starkast, det andra för hjäs
san, där betongen icke varit i kontakt med vattnet.

Rörtyp

Förhållandet mellan vikten av 
cement och stenmaterial

Rörets botten Rörets hjässa

C maskinpressade ................................................ 515 565
S maskinstampade ............................................. 475 495
T handstampade ................................................. 375 395
D centrifugerade, portlandcement................. 405 475
D d:o smältcement...................... 420 435
V skakade, smältcement ................................... 395 385

I tabell 7 är en sammanställning utförd, som visar resultatet av 
jämförande prov på cementhalten i rörets hjässa och botten. Hjäs
san har aldrig varit i kontakt med myrvattnet, och cementhalten kan 
därför antagas vara lika med den ursprungliga i denna del av röret. 
I rörets bottenparti däremot har betongen varit utsatt för en ständig 
påverkan från det aggressiva vattnet, och en del cement har därför 
under årens lopp blivit utlöst. Skillnaden mellan dessa båda bestäm
ningar skulle sålunda i viss mån utgöra ett mått på huru mycket ce
ment som utlösts av vattnet. Resultaten må emellertid tagas med stor 
reservation, beroende på att det rent försökstekniskt sett förefinnes 
stor osäkerhet i siffrorna1). Vidare inverka tydligen även andra

1) Av de många undersökningar som Ce m e n t l a b o r a t o r i e t  i  L i m h a m n  ut
fört, har det framgått, att osäkerheten i cementhaltsbestämningen ofta är så 
stor, att resultatet kan bli helt missvisande. Såvida man icke har andra, 
säkrare undersökningar att bygga på än en cementhaltsbestämning, är det 
därför omöjligt att draga några slutsatser.



faktorer på ett sådant sätt, att de icke utan vidare ge någon ledning 
för att bedöma rörens motståndsförmåga.

För rör av märke T, handstampade, ge tabellvärdena det intrycket, 
att angreppet icke vore så svårartat och att endast en mindre mängd 
cement blivit utlöst. Det verkliga förhållandet är ett helt annat, 
nämligen att icke blott cement utan även stora delar av stenmateria
let bortförts av vattnet.

Av detta exempel se vi, att de slutsatser som kunna dragas av ta
bellvärdena äro mycket osäkra.

Det förefaller emellertid ganska säkert, att särskilt rören av fabri
katen C, maskinpressade, och D, centrifugerade portlandcement, lidit 
viss cementförlust. Detta beror sannolikt på att det innersta, 
cementrika skiktet delvis blivit upplöst, medan stenmaterialet i stort 
sett blivit kvar. För rören av fabrikat S, maskinstampade, är skill
naden i cementmängd mellan bottenparti och hjässparti så liten, att 
någon säker slutledning icke kan dragas.

Rören av smältcement av typerna D, centrifugerade, och V, ska
kade, förete icke någon som helst minskning av cementmängden i 
bottenpartiet. Dessa resultat äro således i överensstämmelse med 
resultaten från okulärbesiktningen och hållfasthetsprovningen.

De utomordentligt goda resultat som uppnåtts med rör, tillverkade 
av det svenska aluminatcementet Valle vikens smältcement, äro an
märkningsvärda. När denna cementsort infördes på den svenska 
marknaden, hade man vissa förhoppningar beträffande dess hållfast
het och immunitet mot framför allt sulfat- och syraangrepp. Till
verkningen av smältcement är emellertid sedan 1941 nedlagd. An
ledningen härtill är dels bristen på råmaterial, dels att cementet i 
fråga visat sig äga en del icke fullt klarlagda egenskaper, som under 
vissa förhållanden voro mindre gynnsamma. Huruvida tillverkningen 
skall återupptagas efter kriget, är enligt uppgift problematiskt.



Sammanfattning.

Föreliggande arbete utgör avslutningen på den undersökning, som 
startades av 1931 å r s  v ä g - o c h  b r o s a k k u n n i g a  och som avsåg en 
utredning angående lämpligheten av betongrör till vägtrummor.

Genom en provledning, utlagd i en för landet någorlunda typisk 
mosse, men med vatten som enligt analyser var mycket aggressivt, 
avsågs att vinna en komplettering till de uppgifter, som tidigare 
kunnat ernås genom laboratorieförsök och fältstudier av redan ut
förda, skadade eller intakta vägtrummor. Vattnet i mossen var av 
sådan sammansättning — lågt $>H-värde, ibland ned till 4 ,5 , stor 
mängd aggressiv kolsyra och ingen eller ringa hårdhet — att kraftiga 
angrepp på betong kunde förväntas.

Rör av olika kvaliteter och olika tillverkning ha utsatts för inver
kan av detta vatten under något mer än tio år.

Av undersökningen har framgått, att rör med poröst eller otätt 
gods angripits mycket starkt, så att de efter försökstiden varit prak
tiskt taget helt förstörda.

Rör med tätt gods ha däremot visat sig besitta god motståndsför- 
måga mot angreppen och påverkats endast ganska obetydligt. Be
tongkvalitetens och framför allt täthetens stora betydelse för rörens 
resistens har klart framträtt.

De nuvarande svenska normerna för betongrör, såväl Kungl. Väg- 
och vattenbyggnadsstyrelsens som Svenska Kommunaltekniska före
ningens, äro snarare för milda än för stränga. Betydligt bättre håll
fasthet och större täthet äro uppnåeliga, än vad de i handeln gängse 
rören för närvarande uppvisa.

Av undersökningen har vidare framgått, att rör som i sig själva 
äro otäta, ganska effektivt kunna skyddas genom bestrykning med 
asfaltlösning och varm oljeasfalt. En bestrykning enbart med varm 
oljeasfalt direkt på betongen blir ganska snart blåsig och sönder
sprucken. I den mån den icke genom erosion blir bortförd, skyddar 
den dock betongen.

Rör, som i sig själva äro täta och av förstklassigt fabrikat, torde



icke kräva någon särskild ytbehandling som skydd mot vatten av 
ifrågavarande typ.

En brist i undersökningen, som också vidlåder de tidigare utförda 
svenska undersökningarna inom samma område, är den, att ingen 
specialundersökning verkställts rörande inverkan av svagt svavel- 
syrehaltiga vatten. Den inventering av svenska ytvatten, som tidi
gare företagits av andra forskare, har huvudsakligen tagit sikte på 
vattnets kolsyrehalt och hårdhetsgrad, däremot icke på deras inne
håll av sulfat joner. En hel del vatten av den art som i dagligt tal 
betecknas som myrvatten, torde dock innehålla sulfat joner om än 
i svag koncentration.

Undersökningen har även givit anledning till den reflexionen, att 
ett stort antal konstruktioner, framför allt landfästen för broar, 
stödjemurar och liknande byggnadsverk skyddsbestrykas med asfalt, 
trots att risk för angrepp på betongen icke existerar. Härigenom 
åsamkas landet årligen utgifter, som uppgå till stora belopp.

Summary.

The present paper constitutes the final stage of an investigation 
which was begun in 1932 by »1931 å r s  v ä g - o c h  b r o s a k k t j n n ig a  », 
and which was intended to be a research concerning the suitability 
of concrete pipes for road culverts.

By studying a test pipe line, carrying aggressive moorland water 
from a fairly typical Swedish moor, it was the purpose of the author 
to amplify the knowledge previously obtained by laboratory tests 
and field examinations of existing wrecked or undamaged road cul
verts. The composition of the moorland water was thus — a low 
2̂ -value, sometimes as low as 4.5, great quantities of aggressive 
carbonic acid and no or a very slight hardness — so as to suggest 
the probability of severe attacks upon concrete.

Pipes of various makes and qualities have been exposed to attacks 
from this water for more than 10 years.

The investigation has shown that pipes of porous or permeable 
material have suffered severely, so that at the end of the long-time 
test they have been practically destroyed.

Impermeable pipes of dense material have proved to possess good 
resistance against the attacks and have suffered only slightly.



The present Swedish standard regulations for concrete pipes, those 
issued by K. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen as well as those issued 
by Kommunaltekniska föreningen, are rather too lenient than too 
exacting. Considerably greater strength, density and impermeability 
are within reach than that which is represented by the present 
average concrete pipes.

Further, the investigation has shown that permeable and porous 
pipes can be protected rather well by surface coatings of asphalt 
solutions and molten asphalt. One coat of hot asphalt only applied 
directly on to the concrete does not adhere and soon becomes blistered 
and cracked. As far as it is not carried away by erosion, it gives 
some protection, however, to the concrete.

Impermeable pipes of dense material seem to be permanent and 
to require no special surface coating against moorland waters of this 
type.

A deficiency of the investigation, that is also inherent in earlier 
Swedish researches concerning this subject, is that no special exa
minations have been carried out on the influence of highly diluted 
sulphate waters. An examination of Swedish surface waters which 
has formerly been performed by other investigators, has mainly 
aimed a determination of the content of carbonic acid and the 
degree of hardness of the water but it has more or less disregarded 
its content of sulphate ions.

Rather many of the waters that are generally classified as moor
land waters, may, however, contain sulphates, though in weak con
centration.

The investigation has also brought about the question of giving 
a great number of constructions, above all abutments of bridges, 
retaining walls and similar structures, protective coatings of asphalt, 
even though there is no risk of impending attacks on the concrete. 
Thus expenses to a considerable amount are inferred upon the 
country year by year.
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