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I skrivelse till Konungen av den 26 maj 1931 påpekade Svenska Våg- 
institutet behovet av en utredning rörande lämpligheten att använda be
tong, särskilt i form av betongrör (” cementrör” ) till vägtrummor. På 
många ställen hade betongrör gjort tillfredsställande tjänst som väg
trummor, medan misslyckanden hade inträffat på andra platser. Huru
vida dessa misslyckanden vore att tillskriva det genomrinnande vattnet 
eller olämpligt utförande av rören var icke närmare utrett. Väginstitu- 
tet framlade ett program för undersökning av lämpligheten av betong- 
rör till vägtrummor och anhöll om ett särskilt anslag av 12.000:—  kr 
för undersökningens utförande.

I skrivelse av den 26 juni 1931 ställde Kungl. Maj :t ett belopp av 
högst 12.000:—  kr till förfogade för 1931 års väg- och brosakkunniga 
att av de sakkunniga i samråd med Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen 
samt Svenska Väginstitutet användas för undersökningar rörande lämp
ligheten av betongrör för vägtrummor. För att möjliggöra ett delvis ut
vidgat undersökningsprogram har även Svenska Cementföreningen ställt 
vissa anslag till förfogande.

Med anledning av detta uppdrag utsände de sakkunniga i första hand 
en förfrågan till vägingenjörerna och till leverantörer av betongrör rö
rande vunna erfarenheter om dylika rörs lämplighet till vägtrummor. 
De sakkunniga uppdrogo åt doktor Hjalmar Granholm att närmast 
leda utredningen. De laboratorieundersökningar, som varit nödvändiga 
för utredningen, hava till större delen på de sakkunnigas uppdrag verk
ställts av Cementlaboratoriet vid Ingenjörsvetenskapsakademien under 
ledning av ingenjörerna D. Werner och S. Giertz-Hedström i samråd 
med väginstitutet. Vissa specialundersökningar ha utförts av Statens 
Provningsanstalt på de sakkunnigas uppdrag. Genom fältstudier i sam
band med resor samt genom praktiska fältförsök har frågan dessutom 
blivit ingående belyst.

Resultatet av de verkställda undersökningarna utgöres av ett av 1931 
års väg- och brosakkunniga i de sakkunnigas betänkande framlagt för
slag till bestämmelser för betongrör till vägtrummor, som återges i kap. 
XI. V id förslagets utarbetande har samarbete under hand etable-



rats dels med Statens Provningsanstalt, dels med leverantörer av betong
rör, representerade av Svenska Cementvarufabrikanternas Riksförbund.

I föreliggande utredning äro kapitlen I, II, III, IV  och X  författade 
av Granholm, kapitlen V , V I, V II, V III  och IX  av Werner och Giertz- 
Hedström.

Nils von Matern.

SUMMARY.

T his investigation comprises the following items: 
i. An inquiry to the State Road Engineers, the Royal Board of 

Railways and certain producers of culvert material concerning their ex
perience of concrete pipes for road culverts.

2. Field examinaitons of existing structures, damaged as well as in 
good repair, gathering of samples of water and concrete fragments of 
cracked pipes, observations of pipes that had been filled with water and 
subsequently frozen and observations of pipes that had been gradually 
flooded and thus gradually filled with ice.

3. Freezing tests at The Government. Testing Institute (Statens 
Provningsanstalt.)

4. A  theoretical investigation of the required supporting strength of 
culvert pipes.

5. Studies of the technical literature concerning the durability of con
crete and concrete pipes in aggressive waters.

6. Chemical analysis of Swedish surface waters.
7. Chemical analysis of concrete samples from damaged culverts.
8. Laboratory tests to determine the corrosive attack of various wa

ters on concrete pipes of various makes.
9. Testing the protective effect of a number of coating materials 

against penetration of water.
10. Testing the resistance against abrasion of the same coating ma

terials.
11. Laying a pipe line for observation in Sunnerbo härad of Krono

bergs län.
12. Tentative specifications concerning concrete pipes for road cul

verts.
The failures reported are supposed to have been occasioned by one or 

a few of the following causes:



overloading,
freezing,
corrosion by aggressive waters,
abrasion or erosion by water carrying large amounts of sand or gra

vel, or by rapidly running water, 
poor workmanship in laying pipes,
frost action in the embankment or soils liable to swell by freezing, 
deficient quality o f the pipes.
Among all these causes of failure, ovorloading (i. e. too weak pipes 

in relation to the load) and corrosion by aggressive waters, seem to be 
without comparison the most important. Due to the fact that in many 
cases the pipes have not even been up to the specifications for drainage 
pipes, the effect of those agents has been espcially conspicuous.

Freezing of culverts that have been gradually flooded does not seem 
to entail risk of damaging the pipes. On the contrary, freezing of a 
culvert that has been filled with water from the beginning always in
volves great risk for the structure.

The theoretical investigation of the necessary supporting strength of 
culvert pipes has shown that the type of concrete pipes that have gene
rally been used for road culverts do not possess the strength that must 
necessarily be required on account of actual dead and live loads. This 
circumstance explains why so many failures have had to be attributed 
to overloading. On account of this it is proposed that concrete pipes 
for road culverts should be made stronger than has hitherto been usual. 
The specified ultimate loads that are given, are based upon a theoretical 
investigation of the necessary supporting strength of the pipes.

In the existing literature concerning the durability of concrete and con
crete pipes in aggressive waters, the great importance of a good quality 
of the pipes, especially the importance of impermeability is emphasized 
everywhere. All extensive investigations published, mainly refer to drai
nage pipes but not to concrete pipes used as road culverts.

A  not very extensive American investigation has been carried out that 
bears upon concrete pipes for road culverts, but the waters studied there 
are, however, to be classified as underground waters. There is no de
tailed quantitative information about the composition of waters that 
should be considered dangerous for the durability of concrete pipes un
der Swedish conditions. Apart from a Swiss statement that an acidity 
of the soil corresponding to pH less than 6.0 causes a corrosive attack on 
the pipes, and a Swedish statement that a quantity of 30— 50 mg/1 of 
aggressive carbonic acid in underground waters should be considered 
as dangerous for unprotected concrete, there is no quantitative informa-



tion bearing upon conditions that are o f importance for this investiga
tion.

Analyses of Swedish surface waters have shown that within large 
areas they present a typical composition, depending upon geological 
conditions. Thus the southern and middle parts of Skåne with their li
mestone deposits are characterized by a type of water, quite harmless to 
concrete pipes. The water is weakly alkaline, very hard and practically 
free from aggressive carbonic acid.

A  type of water very aggressive to concrete pipes is prevalent in the 
south of Småland, which is characterized by moorlands. The water is 
very acid and very soft and holds a considerable amount of aggressive 
carbonic acid. In the former case no failures of concrete pipes due to 
the water flowing through seem to have occurred, but in the latter case 
such failures are frequent. Less extreme waters are characteristic for 
Norrland. A  corresponding knowledge of the waters in the other parts 
of the country is desirable.

Analyses of fragments from damaged concrete culverts have shown 
that as a rule the concrete has been porous, this fact either depending 
upon too lean a mix of the concrete or upon a dissolution of the ce
ment by the water.

Investigations of the influence of various waters on concrete pipes 
of various makes have shown that concrete pipes are very resistent in 
fairly hard waters with a small amount of aggressive carbonic acid.

A  classification of various waters is given in table 4 on page 79. The 
basis o f this classification is the hardness and the percentage of aggres
sive carbonic acid of the waters.

A  considerable amount of humus does not seem to increase the aggres- 
sivity of the water. Concrete pipes of inferior quality deteriorate consi
derably quicker than pipes of first class make.

Tests of the protective power of a number of coating materials against 
penetration of water have shown that warm asphalt with an underlying 
coat of an asphalt solution affords the best protection. The protective 
power is generally less in water containing carbonic acid than in water 
containing humus. One single coat does not afford the same protection 
as two coats, the bottom coat of which should be diluted and fluid.

Testing of the resistance of the coating materials against abrasion 
has shown that even in this respect an asphalt solution plus a top coat 
of warm asphalt is the most appropriate. This quality is important 
especially for road culverts, that are frequently exposed to abrasion by 
water carrying sand and gravel.



In order to obtain a check of the laboratory tests, a pipe line for ob
servation has been laid consisting of pipes of various makes, coated and 
not coated. The observation line has been laid in a place where previously 
many concrete culverts have failed and where the water flowing through 
the pipes is exceedingly aggressive.

A  classification of various waters is given in table 4 on page 85. The 
only referred to drainage pipes and as those specifications have not co
vered the needs for road culverts with reference to strength and dura
bility, separate tentative specifications have been worked out concerning 
concrete pipes for road culverts.



KAP. I. REDOGÖRELSE FÖR FÖRFRÅGAN RÖRANDE  
ERFARENHETER OM BETONGRÖRS LAMP* 

LIGHET TILL VÄGTRUMMOR.

Som första led i utredningen har verkställts en förfrågan bland Sta
tens vägingenjörer, hos K. Järnvägsstyrelsen och hos vissa betong- 

rörsfabrikanter om de erfarenheter, som vunnits angående lämpligheten 
av betongrör till vägtrummor. För detta ändamål utsändes rundskrivel
ser med begäran om upplysning, huruvida betongrör kommit till använd
ning i nämnvärd omfattning som vägtrummor, huruvida misslyckanden 
varit att anteckna och orsaken härtill. Dessutom begärdes särskilda upp
lysningar beträffande de äldsta vägtrummorna och deras hållbarhet. 
Denna sista fråga har i allmänhet icke kunnat besvaras, då åldersupp- 
gifter i stor utsträckning saknas.

Enquéten hos vägingenjörerna har visat, att betongrör i vissa län an
vänts i stor utsträckning, medan man i andra län så gott som uteslutande 
använt trummor av kilad sten. Sålunda använda flertalet vägdistrikt 
inom Malmöhus län så gott som uteslutande betongrör, medan t. ex. i 
Blekinge, Kalmar, Göteborgs och Bohus, Skaraborgs, Uppsala och V äs
terbottens län betongrör kommit till användning endast i mycket be
gränsad utsträckning. I övriga län ha betongtrummor tämligen allmänt 
kommit till användning särskilt som sidotrummor och vid ombyggnad av 
äldre trummor. Dock förefinnes i detta avseende inom ett och samma 
län stora skiljaktigheter mellan de olika vägdistrikten. Så har t. ex. 
inom Hallands län hälften av vägdistrikten begagnat betongrör för fler
talet eller för alla vägtrummor, medan den andra hälften endast i ringa 
utsträckning använt betongrör.

Anledningen till att betongrör i så växlande utsträckning kommit till 
användning torde bero på den växlande förekomsten av kilbar sten och 
den större eller mindre svårigheten att anskaffa goda betongrör. Klima
tiska faktorer synas knappast ha inverkat på valet. I Norrbottens län 
ha sålunda betongrör använts till mer än 800 vägtrummor (1931), me



dan i Västerbotten deras användning varit betydligt mer begränsad. Å  
andra sidan torde i viss mån geologiska faktorer ha inverkat på så sätt, 
att inom områden med kalkhaltig berggrund betongrören visat sig vara 
så gott som utan undantag opåverkade av det genomrinnande vattnet 
och därför på sådana ställen blivit i hög grad populära. En tredje om
ständighet, som inverkat, har varit kvaliteten hos de betongrör, som 
funnits tillgängliga på orten. Då rörfabrikationen tidigare mångenstädes 
icke varit underkastad någon som helst kontroll, har rörens kvalitet va
rierat i hög grad. Enligt vad som kunnat utrönas, voro de olika betong
fabrikanternas prestationer ännu år 1931 synnerligen ojämna. A v  36 
olika fabrikat som provats, uppfyllde 36 !% Svenska Kommunal-Tek- 
niska Föreningens täthetsfordringar och 53 % hållfasthetsfordringarna. 
Endast 33 % uppfyllde täthets- och hållfasthetsfordringarna samtidigt. 
Vissa fabrikat visade vid täthetsprovningen en läckning av mer än 14.000 
mm pr dygn, medan andra visade sig vara så gott som fullständigt vat
tentäta. Det är därför helt naturligt, att den synnerligen varierande kva
liteten måste i högsta grad ha varit avgörande för den omfattning, i 
vilken rören kommit till användning. Den varierande kvaliteten torde 
även ha varit orsaken till de skiftande erfarenheter, som de olika väg
distrikten gjort beträffande betongrör.

De misslyckanden, som rapporterats, ha angivits bero på någon eller 
några av följande orsaker: 

överbelastning, 
sönderfrysning, 
frätning av aggressiva vatten,
nötning av sand- och grus förande resp. hastigt rinnande vatten, 
olämpligt utförd nedläggning, 
tjälskjutning eller jäslera i vägbanken, 
undermålig rörkvalitet.

Dessa olika orsaker till förstörelse av betongtrummor ha i det följande 
gjorts till föremål för närmare undersökningar. I många fall har det i 
praktiken varit omöjligt att avgöra, vilken som varit den verkliga orsa
ken till att en betongtrumma förstörts. Många gånger torde ett flertal 
orsaker såsom dålig kvalitet, stor belastning och sönderfrätning ha sam
verkat. Ibland har det även varit svårt att avgöra, huruvida frysning 
eller för tung belastning orsakat rörens sammanbrott.

A tt genom enquéten erhålla någon uppfattning om frekvensen av miss
lyckanden har icke varit möjligt, då tillräckliga uppgifter icke kunnat in
förskaffas. Dock framgår, att olycksfallsprocenten varit synnerligen 
växlande från län till län. Sålunda rapporteras från Malmöhus län en
dast ett fåtal misslyckanden på ett stort antal vägtrummor, medan i vissa



delar av Kronobergs län samtliga nedlagda betongtrummor förstörts. 
Dessa omständigheter ha gjorts till föremål för särskilt studium. V i
dare synes framgå, att det största antalet misslyckanden har berott dels 
på användningen av för svaga rör i förhållande till belastningen och dels 
på sönderfrätning genom aggressiva vatten.

Från åtskilliga håll har sönderfrysning anförts som orsak till rörens 
förstörelse, men egendomligt nog synes icke frekvensen av förstörelse 
genom frysning ha varit större i de nordliga länen än i de sydligare. I 
själva verket har från Norrbottens län rapporterats endast ett fåtal fall, 
som förmodats bero på sönderfrysning. Frysningsproblemet har även 
gjorts till föremål för särskilda undersökningar vid Statens Provnings
anstalt och särskilda observationer på igenfrusna vägtrummor på olika 
ställen inom Norrbottens län.

Det svar på enquéten, som lämnats av K. Järnvägsstyrelsen, avviker i 
viss mån från vägingenjörernas uppgifter. Inom vissa distrikt synas 
betongrör ha använts i tämligen stor utsträckning såväl under järnvägs
spår som i sidodiken. Inom andra distrikt åter ha betongrör för trum
mor under järnvägsspår använts i endast ett fåtal fall.

De skador som uppstått, ha hittills visat sig vara av mycket begrän
sad omfattning, trots att betongrör varit i bruk inom II distriktet sedan 
1902, inom I distriktet sedan 1911 och i de övriga sedan 1912— 1919. 
Felaktigheterna ha i flertalet fall gällt rörtrummorna under sidovägarna, 
vilket synes dels ha berott på den mindre goda kvaliteten hos de rör, 
som använts för detta ändamål, dels på att de grundlagts och isolerats på 
enklare sätt än trummorna under spåren. De skador, som rapporterats på 
grund av för stor belastning, sönderfrysning, uppfrätning, etc., gälla så 
gott som uteslutande dessa sidotrummor, medan trummorna under spå
ren visat sig enastående motståndskraftiga. I vissa fall ha dock dessa 
trummor skadats på grund av vattenerosion.

Sålunda lämnas från Statens Järnvägars IV  distrikt följande i utdrag 
återgivna rapport:

"S o m  vägtrum m or hava betongrör, d. v. s. oarm erade va n liga  avloppsrör av ce
ment använts i stor u tsträckn in g v id  sam tliga bandelar inom distriktet. Å  ban- 
delen B räcke— Ö stersund påbörjades lä ggn in g  av sådana trum m or redan under 
åren 1912— 1915. Ingen a v  dessa trum m or är skadad genom  frost, humus- eller 
a gg ressiv  kolsyra. D å  em ellertid dylika  cem entrör äro öm tåliga fö r  krossning, 
är det a v  vikt, att fy lln in gen  ovan rören till vägban an  blir tillrä ck lig  fö r  u tjäm 
ning a v  stötarna frå n  v ä g tra fik e n .

U nder järn v ä gssp å r hava beton grör och beton gkulvertar m era allm änt kom 
mit till användning v id  byggandet av bandelen F orsm o— H o tin g  under åren 
1919— 1922.

Å  ö vrig a  bandelar inom distriktet hava trum m or under järn v ä gssp å r av i fr å 
gavaran d e slag anordnats i m era enstaka fall. D essa trum m or, av dels arm erade



och dels oarm erade beton grör eller betongkulvertar, h ava  anlagts under åren 1920 
— 1931 och hittills visat sig m otstån dskraftiga, v a r fö r  någon sö n d erfrysn in g eller 
skada av annan anledning icke konstaterats.

B e träffa n d e  betongtrum m orna å bandelen F orsm o— H o tin g  må fram hållas, att 
på grund av .den m ellan Forsm o och Å dalsliden  här och v a r  förekom m ande starka 
snedlutningen i terrängen  m åste en del av rörtrumm orna läggas i lutningar ända 
upp till 1 :  2V2, v ilket förorsakat avsevärda förslitn in gar i trumbottnarna, särskilt 
där vattnet haft benägenhet att föra  m ed sig grus och jo rd  frå n  den o v a n fö r 
liggan de terrängen. V id a re  hava en del rörku lvertar skadats genom  sättn ingar 
i bankroppen sam t genom  up p frysnin g, huvudsakligen  i nedström sändarna. S å 
lunda hava ett tju gu ta l a v  dessa trum m or i lutn ing k räv t större reparationer, 
h u vudsakligen  bestående av p ågju tn in g a v  bottnarna, m edelst ett 15 cm tjo ck t 
jcem entlager i blandning 1 : 2 och vattenglas. F ö rsö k  med brädbottnar h a va  icke 
slagit vä l ut, där issvalln in g förekom m er. F ö rsö k  med en inblandning a v  järn - 
filspån i cem entbruket har icke heller v a r it  lyck ligt på grund a v  rostbildning. 
I m era enstaka fa ll h ava  rörhj ässorna behövt fö rstärkas och ändm urarna re
parerats. D ärem ot hava om fattande arbeten erfo rd rats fö r att få  rörtrum m orna 
att fån ga  vattnet och förhin dra dettas fram trängan de på sidan om trum m orna. 
N å g ra  skador på grund av humus- eller aggressiv  ko lsyra  hava dock icke konsta
terats i sektionens betongtrum m or.

A llm än t må fram hållas, att i m era jäm n terrä n g  hava rörtrum m orna visat sig  
m era hållbara och äro särskilt att rekom m endera, där m arken icke är tjä lsk ju tan d e 
och i ö vrigt m indre vatten föran d e.”

KAP. II. REDOGÖRELSE FÖR FÄLTSTUDIER.

Syftet med de fältstudier som företagits, har varit dels att på ort och 
ställe studera vissa bestämda fall av misslyckanden och dels att få en 
allmän uppfattning av arten och omfattningen av olika skador, som in
träffat. I samband med fältstudierna insamlade förf. prov på skadad be
tong och olika slag av vatten. De insamlade proven ha analyserats av Ce
mentlaboratoriet vid Ingenjörs vetenskapsakademien. Detaljerad redogö
relse för de genom analysen erhållna resultaten lämnas i kapitlen V I  och 
V II. En del av de fältstudier som företagits, ha gjorts uteslutande med 
tanke på att studera inverkan av igenfrysning. Redogörelse för dessa 
lämnas i kap. III.

Med anledning av rapport från vägingenjören i Kronobergs län, att 
icke mindre än ett 40-tal betongtrummor inom Sunnerbo härads väg- 
distrikt inom loppet av 2— 10 år efter nedläggningen förstörts, gjorde 
författaren ett besök på platsen för att studera anledningen till skadorna. 
Några av de rör, som kunnat tagas upp hela vid omläggningen av trum
morna, fotograferades. Fig. 1 visar, hur ett dylikt rör blivit anfrätt av 
det genomrinnande vattnet, och hur angreppet särskilt koncentrerats till 
de nedersta delarna i varje stampskikt.

Fragment av en del av de förstörda betongtrummorna insamlades.



Analysen av dessa fragment har 
klarlagt, att betongförstörelsen
orsakats av cementets utlösning 
genom vatten.

I avsikt att erhålla en uppfatt
ning om aggressiviteten hos de 
vatten som lett till denna betong
förstörelse, insamlade förf. ett 
stort antal vattenprov från olika 
ställen inom vägdistriktet, vilka
sedermera underkastades analys. 
För att man i framtiden skall er
hålla möjlighet att noga studera 
angreppet på betongrör av de slag 
av vatten, som här komma i 

fråga, har en provledning, bestående av betongrör av olika tillverk
ning, dels med och dels utan ytbehandling, nedlagts på en för obser
vationer särskilt lämplig plats inom distriktet. Detaljerad redogörelse för 
denna provledning lämnas i kap. X I.

Övriga fältstudier som gjorts, omfatta observationer av olika rör
trummor inom Västerbottens, Norrbottens och Malmöhus län. Här ne
dan redogöres för en del av de trummor, som observerats, främst så
dana, som skadats genom för stor belastning eller vattenerosion. För
sådana som skadats genom frätning av aggressiva vatten, redogöres i
samband med analyserna av insamlade vatten- och betongprov.

1. 15" rörtrum m a å H össjÖ berget på vägen  R öbäck— H ö rn sjö  (V ästerbotten s 
län ). E n lig t u p p gift frå n  vägm ästaren  hade godset i denna trum m a slitits 
ned på grund av vattnets erosion. V id  inspektionen kunde em ellertid ingen
tin g  h ärav iakttagas, emedan vattenm ängden v a r  fö r  stor. V atten h astigh e
ten v a r så stor, att 3" stenar utan vid are rycktes med, om de släpptes vid 
trum m ans m ynning. S to ra  m ängder av sand oc'h grus upp till Va" diam eter 
passerade kon tinuerligt genom  trum m an. V attn et fö re fö ll o van lig t rent. V a t
tenprov nr 2. A vrin n in gsom råde skogsm ark.

2. Sam tliga  betongtrum m or å vägbyggn aden  E d e fo rs— L ak a trä sk  (N o rrb o t
tens län ). P å  åtsk illig a  ställen v a r  vatten hastigheten  täm ligen stor, och 
trum m orna hade d ä rfö r n ågot överdim ensionerats och lagts så djupt, att 
de slam m ade igen  i bottnen med grus och sand. H ärigen om  avsågs att er
hålla skydd mot vattnets erosion. P å  trum m orna, som legat i två  år, kunde 
in ga skador iakttagas. U n d an tag  h ä rifrå n  u tgjo rd e  dock en 15" trumma, som 
spruckit synbarligen  på grund a v  fö r  tun g belastning. F ylln in gsh ö jd  ovan 
rörens h jässa  =  2,0 m. V ä g e n  va r ännu ej öppnad fö r  tra fik . V atten p ro v 
n r 9. A vrin n in gsom råde m yrm ark. D etta  vatten prov torde m otsvara ett un
g e fä r lig t  m edelvärde fö r hela vägsträckan .

Fig. 1. Betongrör, skadat genom cemen
tets utlösning av aggressivt vatten. V a tt
nets angrepp har koncentrerats till de ne
dersta delarna av varje stampskikt, där be

tongens porositet varit störst.



3- 3 år gam m al betongtrum m a på vägen  till Korpilom bolo km 4/300. U tan  an
m ärkning. T rum m an svallar igen fu llstän digt v a r je  vin ter enligt uppgift. 
V a tten p ro v nr 13. A vrinn ingsom råde skogs- och m yrm ark.

4. V ä g e n  U lla tti— D okkas km 50/145. B eto n gp ro v nr 14 ur den 4 år gam la 
rörtrum m an. V attenh astigheten  ganska stor, vattnet k lart och rent. A v r in 
ningsom råde m yrm ark. P å  trum m an m ärktes ingen avslitn in g i bottnen.

5. B eton gp rov nr 15 ur 900 mm betongkulvert, belägen på vägen  G ällivare—  
H akkas, km 48. K u lverten  hade legat i ca 2.V1 år, då den förstördes genom  
underskärning. N u hade den gam la kulverten  ersatts med en på platsen g ju 
ten betongkulvert av större dim ensioner. F ragm en t av den gam la ku lverten  
visade, att avnötningen i bottnen v a rit  gan ska betydande. Ström hastigheten  
täm ligen  stor, avrinningsom råde m yrodlingar.

6. 90 cm ku lvert på S vap p avaravägen . U tan  anm ärkning. 4 år gam m al. B o tt
nen täckt av ett gruslager. D enna ku lvert svallar igen v a r je  vinter.

7. V ä g e n  P o rj us— H arspån get. V atten p ro v nr 16 frå n  kallkälla. A v rin n in g s
om råde skogs- och m yrm ark. T rum m orn a å denna v ä g  lagda år 1919. B e 
tongen m ärkbart an frätt, dock inga a llv a rlig a  skador.

8. 15" rörtrum m a på vägen  till Ä lvsb yn  n ära Jokkm okk. V id  ett tid igare  be
sök av fö rf. under föregående vinter, hade trum m an va rit helt ig e n fru sen ; 
nu ingen synbar skada a v  igen frysn in gen . E ven tu ellt kunde en h å rfin  spricka 
i h jässan  av sista röret på nedström ssidan tillsk rivas igen frysn in gen . V id  
inspektion av trum m ans m ittparti visade det sig, att fle ra  rö r voro  brustna. 
D essa skador kunde med säkerhet icke tillsk rivas frosten  utan m åste anses 
bero på överbelastning.

9. 15" rörtrum m a belägen n ära den föregåen de. R ören under hjulspåren  hade 
fin a  sprickor i h jässan. F ylln in gsh ö jd  fö r  de båda sista trum m orna ca 0,55 m.

10. 18" rörtrum m a å M urj ekvägen  n ära  V u ollerim s by. A v  isåverkan  inga tec
ken. Ingen frä tn in g  av betongen m ärkbar. Å ld er ca 6 år. D ärem ot i ban
kens m itt ett flerta l bräckta rör. F y lln in gsh ö jd  3.2 m.

På vägen Vuollerim— Harads inspekterades de trummor, som iaktta
gits igensvallade under vintern, och dessutom gjordes stickprov på and
ra trummor. Samtliga trummor hade lagts under åren 1926— 1931. 
Resultatet av denna inspektion framgår av nedanstående.

11. 18" rörtrum m a. N å g ra  rör m itt under vägen  spruckna, förm odligen  a v  be
lastningen. F ylln in gsh ö jd  1.15 m. D enna trum m a va r intressant så till vida, 
att en del a v  trum m an lå g  i lutning, medan resten v a r  horisontell. P å  den 
lutande delen där vattenhastigheten  v a r stor, m ärktes avn ötn in g a v  betongen, 
den horisontella delen därem ot v a r utan anm ärkning.

12. 12" rörtrum m a. F ylln in gsh ö jd  0.40 m. F e lfr i.

13. 15" rörtrum m a. F ylln in gsh ö jd  0,50 m. S v å rt söndersprucken.
14. 15" rörtrum m a. F ylln in gsh ö jd  0,50 m. U tan  anm ärkning.
15. ii8" rörtrum m a. F ylln in gsh ö jd  0,65 m. S v å rt söndersprucken. In ga fro st

skador.

16. 12" rörtrum m a. F ylln in gsh ö jd  1.20 m. T rum m an totalt ram ponerad. B e 
tongprov nr 19 ur ändrörets övre del.

17. N y ligen  lagd 18" rörtrum m a. F y lln in gsh ö jd  0.50 m. In gen  anm ärkning. B e 



tongprov nr 20 a v  fragm en t ur en äldre, utbytt betongtrum m a. T yd ligen  
m ycket stark vattenström  tidvis, enär rörets botten var fy lld  a v  sten och gro vt 
grus. D en gam la trumman v a r a n frä tt  på både ut- och insidan.

18. 15" rörtrum m a. F y lln in gsh ö jd  0,70 m. M ycket stora skador på grund av ö ver
belastning-.

19. 15" rörtrum m a. F y lln in gsh ö jd  0.80 m. In ga frostskador, därem ot stark a v 
n ötning i bottnen. E tt rör i vägen s m itt brustet.

20. Dubbeltrum m a a v  ett 15" och ett 9" rör. 9 "-röret v a r  p lacerat ovanpå 15"- 
röret. F y lln in gsh ö jd  över övre röret 0.25 m, över det undre 0.70 m. In ga  
skador av tra fik  eller frysn in g, därem ot någon avslitn in g i bottnen a v  det 
undre röret, där vatten hastigheten  va r täm ligen stor.

21. 15" rörtrum m a på vägen  S ä va st— Boden. F y lln in gsh ö jd  0.50 m. M itt under 
vägen  4 rör spruckna. In gen  fro ståverkan .

22. 15" rörtrum m a å sam ma väg. F y lln in gsh ö jd  0.40 m. M itt under vägen  3 rör 
spruckna. Ingen fro ståverkan . D e båda sista trum m orna n edlagda år 1930. 
(V ä g a rn a  2— 22 i N orrbottens län ).

A v ovanstående framgår, att på vägen Jokkmokk— Boden, som under 
de sista åren varit utsatt för livlig trafik med tungt lastade fordon, en 
stor del av betongtrummorna förstörts på grund av för stor belastning. 
En ytterligare orsak till förstörelsen torde ha varit vattnets eroderande 
inverkan. Sannolikt förefinnes i många fall en samverkan mellan ke
miskt och mekaniskt angrepp från det rinnande vattnet. I särskilt lång
samt rinnande vatten iakttogs på åtskilliga ställen, att rören erhållit rost- 
liknande beläggningar, som förmodligen skyddat betongen mot angrepp, 
trots att vattnets aggressivitet mycket väl kunnat vara avsevärd.

23. Trum m a på vägen  F je lie — S tä vie  (M alm öhus län ). D iam eter 1200 mm, 
fy lln in gsh ö jd  ovan rören 0.75 m. I m itten av vägban ken  svårt sönderspruck
na rör med sprickorna igensm etade med cem entbruk. F ö r fö rstärkn in g av 
trumman hade rörens h jässa  blottats oc'h en betongplatta g ju tits  ovanpå rö
ren. F örkortn in gen  av trum m ans vertik ala  diam eter resp. förlän gn in gen  av 
dess horisontala uppgick till 10 å 12 cm. Intet spår av a n frä tn in g  eller ero
sion. Å ld er m inst 15 år. V a tte n p ro v  n r 200. A vrin n in gsom råde åkerm ark. 
E n lig t fö r f  :s upp fattnin g va r trum m ans tillstånd trots sprickorna och d e fo r
m ationerna så pass gott, att iiigen  fara  fö re lå g  fö r  dess bestånd.

24. Sam m a väg. D iam . 1200 mm, fy lln in gsh ö jd  0,90 m. T illstå n d  som fö re g å 
ende.

25. Sam m a väg. D iam . 1200 mm, fy lln in gsh ö jd  1,00 m. T illstån d  som fö re g å 
ende.

26. V ä g en  Lund— K ä vlin ge . Diam . 900 mm, fy lln in gsh ö jd  1,70 m. T re  rö r i 
vägm itten  spruckna, sva g  sänkning i h jässan. Å ld er  10 år.

27. V id  V a llk ä rra  på vägen  till Stångby. D iam . 1200 mm., fy lln in gsh ö jd  1,35 m, 
rörens godstjocklek 100 mm. R ören i m itten spruckna.

28. Invid  Stångby. Som  föregående.

29. V ä g e n  Stångby— Lund, vid  S tån gb y station. D iam . 1200 mm, fy lln in gsh ö jd  
0,90 m. Å ld er 1^2 år. U tan  anm ärkning.



30. V ä g en  M alm ö— K lagsham n , vid  M alm ö stadsgräns. Diam . 600 mm, fy lln in g s
höjd  1,20 m. H andstam pad kulvert, 24 år gam m al. U tan  anm ärkning.

31. Diam . 600 mm, fy lln in gsh ö jd  0,85 m. Rörens godstjocklek 65 mm. Som  fö 
regående.

32. Diam . 600 mm, fy lln in gsh ö jd  0,75 m. Som  föregående.
33. S tra x  söder om K lagsham n . Diam . 600 mm, fy lln in gsh ö jd  0,95 m. F le ra  rör 

spruckna, dock ej svårt. E ndast ca 1 cm sänkning av hjässan .
34. 0,7 km  söder om K lagsham n . D iam . 600 mm, fy lln in gsh ö jd  0,60 m. O arm e

rad, m askinstam pad ku lvert från  år 1914. G odstjocklek 60 mm. U tan  an
m ärkning.

35. 2.5 km söder om K lagsham n. D iam . 600 mm, fy lln in gsh ö jd  0,60 m. Som  fö 
regående.

36. 3.0 km söder om K lagsham n. D iam . 600 mm, fy lln in gsh ö jd  0,70 m. Som  fö 
regående.

37. 3.2 km söder o,m K lagsham n. D iam . 600 mm, fy lln in gsh ö jd  0,80 m. Som  fö 
regående. Sam tliga  rör 34— 37 nedlagda år 1914.

38. V ä g e n  S ta ffa n sto rp — V ittin ge . Diam . 750 mm, fy lln in gsh ö jd  1,10 m. Å ld er 
6 år. Som  föregående. V a tten p ro v  201. Å kerm ark.

39. V ä g en  K yrkheddinge— A lberta . Diam . 800 mm, fy lln in gsh ö jd  0,65 m. Å l
der 6 år. U tan  anm ärkning.

40. V ä g e n  K yrkheddin ge— D alby. D iam . 600 mm, fy lln in gsh ö jd  2.00 m. N y- 
lagd kulvert. U tan  anm ärkning. P å  platsen fanns en äldre ku lvert upptagen, 
som va rit i tjän st ca 10 år. P å  denna kunde ingen a n frä tn in g  e ller annan 
skada iakttagas.

41. V ä g en  D alby— V eberöd. Diam . 800 mm, fy lln in gsh ö jd  0,90 m. Å ld er 11 år 
U tan  anm ärkning.

42. V ä g e n  V eberöd— Silvåkra. D iam . 1200 mm, fy lln in gsh ö jd  1,40 m. U tan 
anm ärkning.

43. Diam . 800 mm, fy lln in gsh öjd  0,95 m. Å ld er 21 år. V a tten p ro v  nr 202. Ä n g s 
m ark och uppodlade m ossar. U tan  anm ärkning.

44. R uuthsbovägen, H errestad . Diam . 1000 mm, fy lln in gsh ö jd  1,00 m. N å gra  
rör m itt under vägen  spruckna. Sänknin g av h jässan  ca 2 cm. Å ld er 5 år.

54. Diam . 800 mm, fy lln in gsh ö jd  i,J5  mm. Å ld er 4 år. K r a ft ig a  sprickor, sänk
n ing a v  h jässan  7 å 8 cm.

46. B yav ä gen  till K arlstorp . D iam . 1000 mm, fy lln in gsh ö jd  2,40 m, go d stjo ck
lek 80 mm. E tt rör sprucket, i ö vrig t utan anm ärkning.

47. A larö v ä gen . D iam . 1300 mm, fy lln in gsh ö jd  3,90. Å lder' 6 år. U tan  anm ärk
ning. V atten p ro v n r 205.

48. R össjöbacken  nära F ylan . Diam . 15", fy lln in gsh ö jd  0,80 m. Å ld er 6 år. T ru m 
m an delvis igenslam m ad av grus och singel. I trum m ans botten hårt fast- 
kittade stenar. A vsev ä rd a  ka lk u tfä lln in ga r vid  trum m ans nedström sända. 
Intet angrepp på betongen. V a tten p ro v nr 207.
(V ä g a rn a  23— 48 i M alm öhus län ).

De besiktigade betongrören i Malmöhus län voro i stort sett utan någ
ra som helst skador så när som på rören 23-— 28, 33, 44 och 46, som samt
liga spruckit på grund av för stor belastning. Erosion eller korrosion 
kunde icke i något fall iakttagas, trots att vissa rör varit i tjänst i 24 år.



Detta anmärkningsvärda förhållande förklaras av frånvaron av aggres
siva vatten; på enstaka ställen torde rent av kalkutfällande vatten före
komma (nr 48).

KAP. III. INVERKAN PÅ BETONGRÖR A V  
IGENFRYSNING.

A v den enquéte, som av de sakkunniga verkställts bland Statens väg- 
ingenjörer och hos K. Järnvägsstyrelsen hade framgått, att sönderfrys
ning i vissa fall kunde anses vara orsak till förstörelsen av betongtrum
mor.

Igenfrysning av en trumma kan uppstå antingen genom s. k. svall
isbildning eller på så sätt, att trumman under den kalla årstiden får stå 
vattenfylld och därvid fryser igen. Dessa båda slag av igenfrysning äro 
av väsentligt olika karaktär och ha synbarligen helt olika inverkan på 
rören. Enligt de inkomna rapporterna ha båda fallen av frysning an
setts vara orsak till förstörelse av betongrör, ehuru icke i något fall viss
het kunnat vinnas, huruvida icke andra orsaker varit medverkande eller i 
huvudsak avgörande. I praktiken torde svallisbildningen vara den van
ligaste orsaken till igenfrysning, medan igenfrysning av en vattenfylld 
trumma mera undantagsvis förekommer, t. ex. på sådana platser, där 
trummorna av en eller annan anledning ha måst läggas så djupt, att de 
bliva s. k. dykare, d. v. s. ligga djupare än lågvattenytan å nedströms- 
sidan eller där utloppet av någon orsak uppdämts. För att vinna klarhet 
i dessa avseenden ha de sakkunniga låtit anställa en del frysförsök vid 
Statens Provningsanstalt, för vilka lämnas redogörelse här nedan.

F ö r undersökningen a n skaffad es dels 5 st 12" m u ff  rör av betong av gän gse 
dim ensioner och utförande, dels 4 st 12" betongrör utan m u ff och med endast ca 
55 cm längd och arm erade m ed 4 st rin gar a v  6 mm rundjärn. P å  m u ffrö ren , 
som voro  oarm erade, avsågades fö re  provn in gen  m u ffen  och så m ycket av rö 
ret, att längden hos den återstående delen blev ca 55 cm. H os såväl de oarm e
rade som de arm erade rören v a r godstjockleken  30 å 35 mm.

V id  provningen användes en låda av galvan iserad plåt med dim ensionerna: 
längd 68 cm, bredd 43 cm och höjd 53 cm. I denna låda placerades ett rör i lig 
gande ställn ing på ett underlag bestående av två  tunna träribbor, v a r e fte r  vatten  
påfylldes på i fo rtsättn in gen  angivet sätt. D ä re fte r  fö rvarad es lådan med inne
håll i en fryskam m are med en tem peratur av ca —  10 å — 150 C. under flera  
dygn, va re fte r  lådan uttogs och röret granskades, sedan isen fått smälta.

P R O V N IN G S R E S U L T A T .
Oarmerade rör.

R ör 1. F ö re  lådans insättande i fryskam m aren  p åfylld es vatten  i lådan till så
dan höjd, att precis h alva  rörsektionen blev fy lld  med vatten. F rysn in gen  pågick 
under två  dygn, v a re fte r  lådan togs ut och isen tinades upp; isen torde med



sannolikhet icke ha va r it alldeles genom frusen. E fte r  upptiningen befan ns röret 
vara  oskadat.

R ö r 2. V atten  p åfylldes på samma sätt som vid  rör i .  F rysn in g en  p ågick  un
der fy ra  dygn. Sedan lådan uttagits, observerades inuti isen en kärna med ca 
7 å 8 cm diam eter och ca 20 cm längd, som sannolikt u tgjordes a v  o fru set v a t
ten. E fte r  upptiningen befanns röret vara  oskadat.

R ö r  3. V atten  p åfylldes till sådan höjd, att vatten ytan  stod ca 3 mm över den 
högst belägna gen eratrisen  på rörets insida; rörsektionen v a r  alltså  helt fy lld  med 
vatten. F rysn in gen  pågick  under tre dygn. Inuti isen observerades en kärn a av 
samma slag som v id  rö r 2 ehuru större. E fte r  upptiningen befanns röret va ra  
sprucket längs en generatris.

R ö r 4. V a tten  p åfylldes på sam m a sätt som vid  rör 3. F rysn in gen  p ågick  un
der 7 dygn. E fte r  upptiningen befanns röret va ra  söndersprängt längs två  dia- 
m etrala gen eratriser, dessutom  hade även m indre stycken lossnat frå n  den ena 
rörhalvan.

R ö r 1  provades ånyo, va rv id  frysn in gen  p ågick  under 11 dygn. V id  fry s- 
ningens början  stod vatten ytan  ca 5 cm över rörets botten. V a r je  eller va ran 
nan dag p åfylldes ånyo ca 5 cm vatten, tills vattn et v id  sista p åfy lln in gen  stod 
ca 3 mm över den högst belägna gen eratrisen  på rörets insida. E fte r  upptiningen 
befanns röret vara  oskadat.

R ö r 2 provades ånyo på sam ma sätt som rör 1. E fte r  upptiningen befanns röret 
va ra  oskadat.

Arm erade rör.

R ö r 6. F ö re  lådans insättande i fryskam m aren  p åfylldes vatten  i lådan till 
sådan höjd, att vattenytan stod ca 3 mm över den högst belägna gen eratrisen  på 
rörets insida. F rysn in gen  pågick  under 6 dygn. E fte r  upptiningen befanns röret 
va ra  oskadat.

R ö r  7. V atten  påfylldes på sam m a sätt som v id  rör 6. F rysn in gen  p ågick  un
der 7 idygn. E fte r  upptiningen befanns, att på röret uppstått en ca 20 cm lång 
spricka parallell med rörets längdriktn ing. Sp rickan  hade uppstått m itt på röret 
och nådde icke fram  till rörets kanter.

A v de utförda proven har sålunda framgått, att icke någon sönder
frysning uppstått för det fall, att röret varit till hälften fyllt med vatten. 
Vattnet har tydligen haft frihet att utvidga sig vid frysningen, utan att 
för röret farliga påkänningar uppstått. Detsamma har varit förhållan
det för de fall, att vattenpåfyllningen i röret skett efter hand, så som vid 
omprovningen av rör 1 och 2. Dessa försök med successiv vattenpåfyll
ning avsågo att efterlikna förhållandena vid igensvallning.

När däremot rören från början helt fylldes med vatten, fröso de sön
der, dock med det undantaget, att det ena av de armerade rören motstod 
frysningen.

Proven med de armerade rören ha givit vid handen, att sprängverkan 
på grund av frysningen uppstår vid mitten av röret, sedan rörändarna 
blivit tilltäppta med is.



Fig. 2. Nedströmsöppning av igensvallad 
rörtrumma å vägen Edefors— Jokkmokk.

Några definitiva slutsatser tor-* 
de vara omöjligt att draga av des
sa frysningsförsök vid Prov- 
ningsanstaltens laboratorium, dels 
på grund av provens ringa antal, 
dels på grund av svårigheten att 
efterlikna förhållandena i natu
ren. A v  den anledningen har det 
ansetts nödvändigt att komplette
ra undersökningen med fältstu
dier.

Förf. företog sålunda två resor 
i Norrbottens län. Med den för
sta resan, som företogs under vin
tern 1932, avsågs att iakttaga om
fattningen av igenfrysningen hos 
olika trummor, och med den and
ra resan, som företogs påföljan
de sommar, avsågs att observera 
eventuella skador på grund av 
igenfrysningen.

Under vinterresan studerades 
ett antal vägtrummor å landsvä
garna Boden— J okkmokk— Por- 
jus, Boden— Sävast, Jokkmokk—  
Älvsbyn och Vuollerim— Murjek. 
De flesta av trummorna voro väl 
värmeisolerade med granristäck
ning vid trumöppningarna, för 
att isbildning i möjligaste mån 

skulle förhindras. Detta hade medfört, att ett stort antal trummor, 
där vattenflödet var rikligt, voro helt fria från is. Åtskilliga trummor, 
som till synes voro fullständigt igenfrusna, visade sig vid närmare un
dersökning ha ett litet vattengenomlopp. Å  andra sidan påträffades även 
sådana trummor, som voro helt fyllda med svallis, så att genomrinning- 
en var förhindrad. Någon trumma som genom uppdämning på ned- 
strömssidan eller på grund av för djup läggning i förhållande till av
loppet blivit helt fylld med kvarstående vatten, som sedan frusit, kunde 
icke påträffas. Praktiska fall, som motsvarade de i laboratoriet utförda 
provningar å rören n :o 3, 6 och 7, kunde sålunda icke iakttagas.

Som allmänt intryck av resan kvarstod, att en fullständig igenfrys-

Fig. 3. Rörtrumma å vägen mellan Jokk
mokk och Pårrojaur, till större delen igen
frusen. (Snön undanskottad och granris
täckningen borttagen). Genomrinningen 

oförhindrad.



ning torde vara relativt sällsynt, 
så snart icke svallisbildning före- 
funnes eller trumman dimensio
nerats eller skyddats otillräckligt.

Vid inspektion av de observe
rade trummorna påföljande som
mar kunde icke i något fall med 
säkerhet eller ens med större san
nolikhet konstateras, att trum
morna lidit någon skada på grund 
av igenfrysningen eller igensvall- 
ningen. Däremot kunde på åtskil
liga av trummorna skador iaktta
gas, som med bestämdhet kunde 
tillskrivas andra orsaker såsom 
erosion, frätning av aggressiva 
vatten eller för stor belastning.

De fältstudier, som författaren 
sålunda haft tillfälle att företaga, 
ha kompletterats genom observationer under vintern 1932— 33 och som
maren 1933 av vägingenjören i Norrbottens län, kapten A. W olff. 
Här nedan redogöres för dennes observationer.

Observationerna omfatta dels iakttagelser från Råneå vägdistrikt, där 
tre trummor avsiktligt uppdämts, och dels observationer från Nederluleå 
vägdistrikt, där ett antal betongtrummor på normalt sätt fyllts med 
svallis, utan att uppdämning ägt rum.

Inom Råneå vägdistrikt, på vägen Rånbyn— Niemisel, utfördes för
söken med tre stycken 9" betongtrummor. I början av december månad 
tilltäpptes trummornas nedströmsändar med snö med påföljd, att trum
morna en kort tid därefter voro fyllda med is. Efter ca tre månader 
öppnades trummorna medelst inpumpning av kokhett vatten genom ett 
Yi" rör, som under tryck infördes från trummornas nedströmsända. Isen 
i samtliga trummor föreföll därvid tämligen kompakt. Efter ytterligare 
ca i /4 månad voro åter samtliga trummor tilltäppta av is och måste öpp
nas. Redan tre dagar efter den senare upptiningen voro två av trum
morna åter igenisade och måste upptinas. V id  dessa senare upptiningar 
voro trummorna endast delvis igenisade.

Vid inspektion av trummorna visade det sig, att en trumma var fel
fri, men att de båda andra hade tagit skada, så att fem rör i vardera 
trumman hade spruckit.

Å  vägsträckan närmast intill de uppdämda trummorna voro under

Fig. 4. Nedströmsöppning av till synes 
helt igenfrusen trumma å vägen Vuolle- 
rim— Murjek. V id upphuggning av isen 
omedelbart nedanför trumman kunde kon
stateras, att ganska betydande vattenmäng
der runno fram  genom trumman. T ill 
skydd mot fullständig igenfrysning voro 
såväl uppströms- som nedströmsöppningar- 

na skyddade med granristäckning.



samma vinter så gott som samtliga trummor igensvallade och måste upp
tinas. De flesta av dessa trummor visade sig vid inspektion vara oska
dade, men i några voro enstaka rör spruckna.

Observationerna från Nederluleå omfatta 3 stycken betongtrummor av 
30, 40 och 60 cm diam. Samtliga dessa trummor fylldes med svallis, 
och en av dem måste mot vårsidan öppnas genom inpumpning av varm
vatten. Vid inspektion visade sig samtliga trummor oskadade.

A v  ovanstående observationer framgår, att trummor som genom 
uppdämning bli helt vattenfyllda, löpa stor risk att sprängas vid igen
frysning. Fyllas trummorna däremot successivt med svallis, är risken 
för att de skola skadas tämligen ringa.

KAP. IV. HÅLLFASTHETSTEKNISK UNDERSÖKNING.

Beräkning av belastningens storlek.

Svårigheten vid bestämningen av erforderliga dimensioner för ett be
tongrör eller en betongkulvert ligger icke så mycket i att beräkna de mo
ment och påkänningar, vilka uppträda under en viss given belastning, som 
i att bestämma den last, som under olika yttre förhållanden åverkar kon
struktionen. Detta har sin grund dels i de stora teoretiska svårigheter, 
som äro förbundna med en exakt analys av tryckfördelningen i en jord
massa, dels i den mångfald växlande förhållanden som uppträda i prak
tiken, såsom olika sätt för rörens nedläggning och bäddning, olika grund
förhållanden under vägbank och under rörtrumma och olika jordarter, 
till sina egenskaper växlande från utpräglade kohesionsmaterial till mer 
eller mindre rena friktionsmaterial. A tt åstadkomma en enkel och prak
tiskt användbar matematisk analys, som tager hänsyn till denna mång
fald av skiftande företeelser, är icke möjligt annat än genom införande 
av förenklande förutsättningar.

1. B E L A S T N IN G  A V  J O R D F Y L L N I N G .

V id ett hastigt påseende skulle man måhända vara böjd att tro, att 
den vertikala jordbelastning som ett rör har att uppbära, är lika med vik
ten av den jordpelare, som befinner sig ovanför röret. I verkligheten 
är det i allmänhet icke så enkelt, utan ibland är belastningen på röret 
större och ibland mindre, än vad som svarar mot vikten av jordpelaren 
rakt ovan röret.

I allmänhet kommer nämligen jordpelaren ovanför röret att på grund 
av ojämn sättning i jordmassan belastas med friktionskrafter (se fig. 5). 
Såvida jordpelaren sjunker mera än det omgivande materialet, bli des-



Fig. 5. Schematisk 
framställning av 
jordens ojämna 

sättning. Friktions - 
krafter uppträda i 

ytan A — B.

sa friktionskrafter uppåtriktade, och röret blir således 
avlastat från en del av jordpelarens tryck. Sätter sig 
däremot den omgivande jordmassan mera än röret 
och jordpelaren ovanför röret, blir förhållandet om
vänt. Även en del av den omgivande jorden kommer 
då att belasta röret.

Det förra förhållandet inträffar i praktiken för det 
fall, att röret nedlägges i ett smalt dike, nedschaktat 
i en någorlunda hård jordart. När den uppschakta
de jorden igenfylles i diket och efter hand sätter sig, 
kommer den att mer eller mindre hänga upp sig på de 
omgivande stela jordväggarna.

Det senare förhållandet inträffar utpräglat t. ex. för det fall, att en 
rörtrumma i en vägbank erhållit en bättre grundläggning än den omgi
vande vägbanken, så att banken sjunker mera än trumman. Därvid kom
ma de omgivande jordmassorna att hänga upp sig på jordpelaren rakt 
över trumman och öka jordbelastningen. Mellan dessa båda extrema 
fall finnas en mångfald övergångsformer, bestämda av de lokala förhål
landena. Det renodlade gränsfallet, då friktionen i begränsningsytorna 
mellan jordpelaren rakt över röret och den omgivande jordmassan är 
fullt tagen i anspråk, lämpar sig väl för matematisk behandling.

Genom att tillämpa de kända teorierna för bottentrycket i sädesbehål- 
lare, erhåller man för ett rör nedlagt i en rörgrav med stela väggar föl
jande belastning q pr längdenhet av röret:

<1 ( 1)
y P  - 2 k
2 k l 1 e 

Här beteckna 
y jordmaterialets volymvikt,
b dikets eller rörgravens bredd (om rörgraven graves med sluttande sidor bör bred

den, enligt vad erfarenheten visar, mätas strax under rörets hjässa ungefärligen så 
som fig. 6 visar).1 

h djupet under markytan,
k en materialkonstant, som bestämmes av inre friktionsvinkeln cp och friktionsvin- 
keln (j?x mellan jordmaterialet och rörgravens sidor, så att

k = tg >  45 (2)
Ekv. 1 är uppställd under förutsättning, att bot

tentrycket i rörgraven upptages av röret ensamt och 
att jorden på sidorna om röret icke upptar någon last.
Härigenom kommer rörets diameter icke att ingå i

1 A. Marston, W . J. Schlick, H. F. Clammer, T he supporting strength of sewer pipe 
in ditches and methods of testing sewer pipe in laboratories to determine their ordi
nary supporting strenght. —  Iowa Eng. Exp. Sta. Bui. 47, 1917.



ekvationen. Enligt gjorda iakttagelser är detta också inom vissa gränser 
riktigt, enär jorden på sidorna om röret, även om den packas, ändock är 
så mycket eftergivligare än röret, att detta kommer att bära största delen 
av lasten. Sålunda har vi den undersökning två rör av olika diameter 
provats i samma rörgrav och befunnits uppbära samma last1. För rör
gravar, som äro mycket breda i förhållande till rörets diameter, innebär 
givetvis det gjorda antagandet, att röret skall upptaga hela bottentryc
ket, ett märkbart fel. Enligt Marston2 3 är också ekv. i användbar, 
endast när rörgravens bredd b är mindre än 1,5 ggr rördiametern d. 
För bredare gravar däremot blir belastningen, bestämd enligt ekv 1, stör
re än den i verkligheten uppträdande, varför det nedan angivna generella 
beräkningsförfarandet måste tillgripas för detta fall.

k
Införes i ekv. 1 q0 =  ybh och sättes för korthetens skull 2 k • — — m, 

får ekvationen utseendet:

1 denna form har ekvationen en lättförståelig och lättförklarad upp
byggnad och lämpar sig väl för numeriska beräkningar. Faktorn q0

. . . .  . i - e ~ m
betyder nämligen vikten av jordmassan ovanför röret, och faktorn —^ —

betecknar den del av denna vikt, som uppbäres av röret. I fig. 7 har
1 —  e ~ m

värdet av uttrycket — — grafiskt angivits för olika m-värden.

Den vid bestämningen av m ingående materialkonstanten k =

=  tg2 4̂5 —  tgcpi kan för olika material sättas:

för vattenmättad l e r a .................... k =  0,110
„ lera, n o rm a lt............................. k —  0,130
„ sand eller grus, n o rm a lt.......  k =  0,165

Maximivärdet av k för det fall att q> =  cplf erhålles för cp =  30°, var

vid k —  —7= =  0,192*.
________ 3^3

2 Anson Marston, The theory of external loads on closed conduits in the light of 
the latest experiments. —  Iowa Eng. Exp. Sta. Bui. 96, 1930.

3 Se även A . Marston and A . O. Anderson, The theory of loads on pipes in ditches 
and tests of cement and clay drain tile and sewer pipe. Iowa Eng. Exp. Sta. Bui. 
31, I9I3-

4 Försök att experimentellt bestämma värdet å k ha utförts av A. R. Fulton, Repar
tition des efforts dans les terres, Association internationale des ponts et charpentes,
Memoires, 1 :er volume, Zurich 1932. För trädgårdsjord och sand med o— 15 %  vat
tenhalt har Fulton uppnått ^-värden varierande mellan 0,23 och 0,28, således betydligt 
högre värden än de ovan angivna.



—  i +  em
1  =   ~   ' ' ' ' '3)m

Denna ekvation är i likhet 
med ekv. i a bekväm för be
räkningar, och värdet av
r 1 , — ..faktorn ----------  ar gra-m
fiskt angivet i fig. 7 för oli
ka m-värden.

I nedanstående exempel 
belyses användningen av 
kurvorna i fig. 7.

A n ta g  rörets diam eter =  0,75 
m, rörgravens djup =  3,00 m, 
dess bredd =  1,00 m och m a
terialets &-värde =  0,150. Om  
beräkningen genom föres under 
antagande att jordm assan i rö r
graven  hän ger upp s ig  på si
dorna (ekv. 1 a ), erhålles:

3.00
m —  2 • o. 150 • -------- =  0.Q0

D 1.00  *

i —  e ~ m 
o ch  --------------—  0>66.

m

B e la stn in g e n  p å  rö re t b lir  så led es m ed y  =  1,80.

q —  1.80 • 1.00 • 3.00 • 0.66 =  3.56 ton/m.

O m  fr ik t io n s k r a fte r n a  tä n k a s  r ik ta d e  å t m o tsatt h å ll, så  a tt rö re t  b e la sta s  så  
m y ck et som  m ö jlig t  (e k v . 3 ) ,  e r h å lle s :

3.00
m —  2 • 0.150 • ------ = 1 . 2 0

o-75
—  1 -f- em

och  -------------- =  1.93,
m

v a r a v  b e la stn in g e n  p å  rö r e t:

q —  1.80 • 0.75 • 3.00 • 1.93 —  7.83 ton/m.

Fig. 7. G rafisk framställning av funktionerna
j   —  m  _ 1 m
 och — för beräkning av belastning-

m m
en på ett rör enligt ekv. ra och 3.

Det motsatta gränsfallet för trumma i vägbank, då friktionskrafterna 
i jordmassan inverka åt motsatt håll och således öka belastningen av den 
jordpelare, som ligger ovanför röret, kan likaledes lätt behandlas ma
tematiskt under samma förutsättningar som ovan, d. v. s. under anta
gande av fullt utbildad friktion i ytan A — B (se fig. 5). I själva ver
ket kan belastningen å röret erhållas direkt ur ekv. 1 endast genom att 
ersätta k med — k eller ur ekv. 1 a genom att ändra tecken för m. Be
lastningen pr längdenhet av röret kan således i detta fall skrivas:



I de allra flesta fall har man i praktiken icke att göra med något av 
dessa ytterlighetsfall, då friktionen är helt utnyttjad i ena eller andra 
riktningen, utan man måste i allmänhet förutsätta, att friktionen är ofull
ständigt utvecklad. Detta innebär, att koefficienten k, som hittills be
handlats som en materialkonstant, måste betraktas som variabel.

Den friktionskraft f  pr ytenhet, som från den omgi
vande jorden (se fig. 8) överföres till jordpelaren, be
räknas till

f = p k ,

f - p - *

F ig . 8. där k icke längre är en konstant, utan varierar med dju
pet x  under markytan. Jämviktsekvationen för ett litet

element dx  av jordpelaren kan med betckningarna i fig. 8 skrivas:
dp 2k . / \
t - f - i + r ........................................ (4)

Integreras denna ekvation, erhålles med införande av funktionen
X

k d x ............................ .............  (5)
2

trycket p pr ytenhet

p  =  yez J  e * d x ........................................  (6)

Ekv. 6 innebär strängt taget den exakta lösningen till den grupp av 
jordtrycksproblem, som äro av intresse i detta sammanhang, och ekv. 1, 
1 a och 3 äro endast specialfall av densamma. Antages k vara en nega
tiv konstant, övergår ekv. 6 i ekv. 1 eller 1 a; antages däremot k vara 
en positiv konstant, övergår den i ekv. 3.

Emellertid möter man vid användandet av ekv. 6 mycket stora svå
righeter, beroende på att man i allmänhet icke kan bestämma funktionen 
zy då variationen av koefficienten k icke är känd. Trots att den prak
tiska användbarheten av ekv. 6 sålunda är begränsad till endast ett få
tal specialfall, har förf. dock velat anföra den på grund av dess allmän
giltighet och teoretiska betydelse.

I stället användes i fortsättningen en a v A. Mar st on angiven metod 
för beräkning av jordlastens storlek. Metoden återges här i en enklare 
och allmängiltigare och framför allt lättförståeligare form än den Mars
ton själv anför3.

Principen för metoden är följande. Man tänker sig, att röret skjuter



upp över den fasta och för övrigt plana undergrunden en viss höjd g, 
så som fig. 9 visar. V id bestämmande av måttet g måste hänsyn tagas 
till sättet för rörets grundläggning och grundens beskaffenhet under ban
ken och för vissa slag av rör (t. ex. rör av korrugerad plåt eller annat 
deformerbart material) även till förkortningen av rörets vertikala dia
meter. Har t. ex. pålning till fast botten utförts 
under rörtrumman, men ej under banken i övrigt, 
måste en viss del av pållängden inräknas i måttet 
g, enär trumman och dess grundläggning äro ste
lare och mindre hoptryckbara än omgivningen i 
övrigt. Göres återigen grunden under trumman 
eftergivligare än omgivande mark eller lägges 
trumman i ett dike, som är nedschaktat i den fasta 
marken, blir måttet g negativt. Värdet av g va
rierar sålunda alltefter omständigheterna på platsen och måste bedömas 
i varje särskilt fall.

Vidare antager man, att friktionen är fullt tagen i anspråk längs si
dorna av en jordpelare av höjden h0, där h0 bestämmes av villkoret, att 
jordpelaren h0 under inverkan av den ovanför liggande jordmassan skall 
sammantryckas lika mycket som det omgivande materialet5.

Införes i likhet med föregående m0 =  2 k , erhållas på känt sätt,

under antagande av rätlinigt samband mellan belastning och deforma
tion, följande hoptryckningar av jordpelaren h0 och den omgivande jor
den på grund av den ovanförliggande jordmassans tryck,

h 0

/
i —em*hQ dx

o

och för den omgivande jorden, A 2 =  +  <£■)>
varvid med c betecknas en konstant, som bestämmes av materialets hop- 
trycklighet och av belastningens storlek.

U r dessa två ekvationer bestämmes h0 av villkoret

A i  =  A2

d. v. s. h0 bestämmes som roten till den transcendenta ekvationen

0
jre " ' d x =  h(i - |-  g

5 fö r h0 har M arston  in fö rt benäm ningen ” höjden fö r lika  sju n k n in g” , (height o f 
equal settlem ent).

Fig. 9.



eller, om integrationen utföres, av ekvationen

— 1 ! g  ( \ 
 ----- “  1 "f-T*   Wm0 /i0

där m0 =  2 k

Belastningen q pr längdenhet av röret kan nu lätt beräknas, när höj
den h0 sålunda bestämts. Man erhåller för belastningen på röret

i
q =  ydh0----- ----- ------1-  yd{h —  h0) em° .....................  (8)

m 0

Genom transformering och eliminering av h0 medelst ekv. 7 kan 
ekv. 8 i likhet med ekv. 1 a och 3 skrivas under formen

1  —  V0 +  f  v (^°)]’ .............................. (8

m m
där q){m^ =  -------------- VhL—  och q̂  —  ydh.

oj e t*0 —  i  — m 0 ^0 /

Den i ekv. 8 a ingående storheten m0, som bestämmes av ekv. 7, kan be-
£traktas som en funktion av höjden g eller, om man så vill, av 2 k — .

Or
Införes för detta sista uttryck beteckningen m lf d. v. s. m 1 —  2 k  — , 

kan således belastningen q pr längdenhet av röret skrivas

 ̂=  [^ 1 M ~ ~ h F < l ’ .............................. ^

där såväl F t som F 2 äro transcendenta funktioner av mly bestämda av 
ekv. 7 och 8.

På grund av den sålunda tämligen komplicerade uppbyggnaden av 
funktionerna och F 2, är det för praktiskt bruk nödvändigt att man 
återger dem grafiskt. I fig. 10 äro funktionerna F i och F 2 uppritade för 
mr-värden mellan —  1.1 och +  1.4, vilket medger ett bekvämt bestäm
mande av lasten q.

Ekv. 9 är giltig endast så länge som höjden h0 är mindre än h. Så
vida A0 är större än h gäller i stället den enklare ekv. 3, d. v. s. belast
ningen q beräknas ur

+  me
^ m

där m bestämmes av m =  2 k —7.



Härmed har problemet angående jordbelastningen å rör fått sin lös
ning, visserligen icke fullt exakt, men dock så noggrann, som det med 
hänsyn till problemets natur är möjligt att för närvarande åstadkomma.

Genom laboratorieförsök utförda i full skala har Marston verifierat 
sin teori och påvisat, att överensstämmelsen med verkligheten är god. 
Hans försök, som konti
nuerligt pågått sedan 
1908 och ännu pågå, ha 
varit mycket omfattande 
—  de ha hittills dragit 
en kostnad av mer än 
150.000 dollars. Försö
ken ha utförts på rör 
med en inre diameter av 
9", 24", 36" och 42" och 
med fyllningshöjder över 
rören upp till 1,2 m för 
9", 3,0 m för 24" och 6,0 
m för 36" och 42" rören.
Materialet i rören har ut
gjorts av korrugerad 
och slät plåt, gjutjärn, te
gel, armerad och oarme
rad betong samt trä. För
söken ha varierats, så att 
värdet å höjden g växlat 
mellan de ungefärliga 
gränserna —  3,0 d och 
- f -  1,0 d.

Omfattande observa
tioner å i bruk varande 
rörledningar och kulver- 
tar, som spruckit eller 
hoptryckts under jordbe
lastningens inverkan, ha 
även givit stöd för teorien.

Fig. 10. G rafisk framställning av funktionerna 
F x ( m j  och F z (m±) för beräkning av lasten enligt 
ekv. 9. Fig. anger även sambandet mellan m1 och m0f 

varigenom h0 kan beräknas.

A nvän dn ingen  av ekv. 9 belyses av nedanstående exem pel. A n ta g  rörets y ttre  
diam eter =  0,75 m, jo rd fy lln in gen s h öjd  h o va n fö r röret =  3,0 och höjden g (se 
fig* 9 ) =  °>5°  m - Jordens frik tion segen skap er antagas kännetecknade av k =  
=  0,1150.

•• z. £ - °-5oD a ar m , =  z k  =  2-0.150 —2— — 0.20 
d  0.75



och en ligt ku rvorn a i fig . io

och således

: !Zo

=  1 . 7 8  

F 2 ( M i )  =  1.26

°-5°  .
1.78 — --------1.26 I =  q0 • 1.57.

B elastningen å röret blir således i detta fa ll 57 %  sförre än tyngden av den 
jordm assa, som lig g er  direkt o va n fö r röret.

U r  ku rvan  fö r  m Q i fig . 10 erhålles m 0 — 0,60 och h ä ra v  höjden h Q =  0,60

. — $ — =  1,50 m. D å  sålunda är m indre än h är ekv. 9 g ilt ig  i detta fa ll. 
2 • 0.150

För dimensioneringen av en kulvert eller en rörledning är det sålunda 
av vikt icke blott att känna höjden av jordfyllningen ovanför röret, utan 
även att känna till sättet för rörets nedläggning och egenskaperna hos 
grunden under röret, det vill med andra ord säga storleken av höjden g 
enligt fig. 9.

F ig. i i . F igu ren  anger den procentuella  ökningen av jordbelastningen 
på ett rör utöver tyngden av jordm assan  direkt o va n fö r röret. K u rv o r
na äro beräknade under föru tsättn in g  av g =  0,50 d och k —  0,150.

För att erhålla en uppfattning om storleken av de jordbelastningar, 
som i praktiken äro förväntbara å betongrörstrummor under vägbankar, 
är det därför nödvändigt, att man inför ett sannolikt medelvärde å höj
den g. Att bestämma ett dylikt sannolikt medelvärde för g är naturligt
vis en så gott som omöjlig uppgift, då förhållandena växla från plats 
till plats. Enligt iakttagelser från Amerika6 kan medeltalet för g för 
backig terräng sättas =  0,50 d. Detta medelvärde kommer i fortsätt
ningen att tillämpas i denna avhandling för beräkning av jordlastens

6 R. V. Crum , F ie ld  inspection o f  concrete pipe culverts. Iow a Eng. E xp . Sta. Bui. 
99, 1930.



storlek. För speciella förhållanden, särskilt för sådana fall, där grund
läggningen under trumman på grund av lokala omständigheter måste 
göras omsorgsfullare än grundläggningen under vägbanken i övrigt, 
måste särskild beräkning av belastningen genomföras enligt ekv. 9, enär 
ett dylikt utförande i allmänhet svarar mot ett större ^-värde än det 
antagna 0,50 d och följaktligen medför större belastning.

Under ovanstående antagande g =  0,50 d och med k —  0,150 ha kur
vorna i fig. 11 konstruerats. Dessa kurvor ange den procentuella ök
ningen av jordbelastningen på ett rör utöver tyngden av jordmassan 
direkt ovanför röret. I figuren har även angivits höjden hQ (höjden 
för lika sjunkning). Den del av kurvorna som ligger över h0, har be
räknats enligt ekv. 9 och den del som ligger under enligt ekv. 3. K ur
vorna tillåta en bekväm och säker beräkning av jordlastens storlek för 
olika bankhöjder och rördimensioner.

2. B E L A S T N IN G  A V  H J U L T R Y C K .

Beräkningen av jordbelastningen på ett rör har i det föregående ge
nomförts under antagande av ett rent friktionsmaterial, och konsekven
sen borde därför bjuda, att beräkningen av hjultryckets inverkan även 
utfördes under enahanda förutsättningar. Emellertid är det åtskilliga 
omständigheter, som praktiskt taget omöjliggöra genomförandet av en 
dylik beräkning, främst den, att de teorier som finnas angående tryck
fördelningen i ett friktionsmaterial äro tämligen approximativa, och vi
dare att tillämpningen av dessa teorier erbjuder stora matematiska be
svärligheter. Detta medför, att man även om man genomför beräk
ningen av tryckfördelningen enligt friktionsteorien på dess nuvarande 
ståndpunkt, icke kan påräkna att erhålla fullt exakta resultat7.

I de följande beräknas fördelningen av hjultrycket i vägbanken un
der antagande av att materialet verkar som en fast elastisk kropp. H är
igenom vinnes största möjliga förenkling i beräkningen, och de resul
tat som erhållas, visa sig även vara i god överensstämmelse med verk
ligheten. Omfattande försök som utförts vid Iowa State College8, ha 
ådagalagt, att Boussinesq’s teori för elastiska kroppar, ger resultat, som 
nära överensstämma med verkligheten även för ett sådant material som 
t. ex. grus. De värden som uppmätts vid ifrågavarande försök, ha i 
allmänhet varit något mindre än de enligt Boussinesq beräknade, varför

7 En översikt av teorierna för tryckfördelningen i dylika material återfinnes i en 
artikel av G. Wästlimd, Grundläggning på plattor ur jordstatisk synpunkt. Betong 
1932, h. 2.

8 Experimental determinations of static and impact loads transmitted to culverts, 
Iowa Eng. Exp. Sta. Bui. 79, 1926.



tillämpningen av dennes ekvationer icke torde innebära någon approxi
mation på osäkra sidan.

Belastningen o pr ytenhet under inverkan av en punktlast P  är enligt 
Boussinesq:

3 P  cos sc p  3 P  hz
2  Jt K2 2 Jt r .5> io)

varvid betydelsen av beteckningarna framgår av fig. 12.
Den totala belastningen Q på en horisontell yta på djupet h under las

tens angreppspunkt kan således beräknas som integralen över ytan

Q = i l
2 Jt M

där med dF  betecknas ytelementets storlek.

/ f

i
A

/

I
I

F ig . 12.

/a a
' <r//-/r<=>/yfc>

Fig. 13.

Beräknandet av denna integral för 
en rektangulär yta leder till svårhan
terliga uttryck. För en cirkelyta däre
mot erhåller man, under förutsättning 
att ytans centrum ligger mitt under 
punktlasten, vid utförandet av integra
tionen i ekv. 11 följande enkla uttryck.

Q =  P {i —  cosscp0), .................................... (12)

där betydelsen av (p0 framgår av fig. 13.

Med hänsyn till den enkla uppbyggnaden av ekv. 12 är det inbjudande 
att ersätta den rektangulära yta, som den belastade ytan av röret när
mast motsvarar, med en cirkelyta av samma storlek. Ä r rörets längd

Q 7
j t

h
och följaktligen, om cos (p0 införes lika med — t  =, belastningen Q

l och diameter =  d, blir radien av den motsvarande cirkeln a =  ^ i

på ytan enligt ekv. 12

^2 +
dl
Jt

Q =  P \  1 1 +
dl_ 

n h 2
(1 3)

Den enligt ekv. 13 beräknade belastningen är något på säkra sidan, 
enär cirkeln är en mera koncentrerad yta än rektangeln. I fig. 14 har be
lastningen Q grafiskt angivits i procent av P  för olika rördiametrar och 
bankhöjder.



Fig, 14. Inverkan av en punktlast i markytan å rör med olika diameter 
och på olika läggningsdjup. Belastningen å rören är angiven i procent 

av punktlastens storlek pr m av rörets längd.

Hittills har vid beräkningen antagits endast ett enda hjultryck, som 
placerats mitt över den belastade ytan. Inverkan av flera hjultryck sam
tidigt kan likaledes lätt beräknas enligt ovanstående metoder. Emeller
tid finner man vid en närmare undersökning, att man för praktiska 
fall i allmänhet endast behöver taga hänsyn till inverkan från ett enda 
hjul. Med de hjul- och axelavstånd, som förekomma på våra fordon, 
uppgår inverkan av fordonets övriga hjul till ett så obetydligt belopp, att 
det kan lämnas ur räkningen.

V id upprättandet av de grafiska tabellerna i fig. 18, 19 och 20 har 
dock hänsyn tagits till inverkan av två samtidigt verkande hjultryck. Be
räkningen av belastningstillskottet från det hjul, som icke står mitt över 
röret, har genomförts enligt ekv. 11 med den förenklingen, att i stället 
för differentialen dF  i ekvationen insatts rörets hela belastade yta dl. 
Avståndet mellan hjulen har antagits lika med 1,50 m. Det belastnings- 
tillskott som sålunda erhålles, uppgår för exempelvis ett rör med 60 cm 
diameter och 100 cm längd till maximalt 0,024 P , eller med P  =  3 , 7 5  
ton +  50 % för dynamiskt tillskott, till 0,135 ton. Detta maximivärde 
erhålles, när röret ligger på 1,84 m djup under markytan. För grun
dare eller djupare läggning erhålles mindre inverkan.



Belastningens fördelning kring rörets periferi.

I det föregående har angivits, hur den vertikala belastning kan beräk
nas, som röret skall uppbära på grund av jordfyllningens tyngd och trafi
kens inverkan. Det är emellertid tydligt, att denna belastning icke kan va
ra jämnt utbredd över rörets horisontala diameter, utan att belastnings-

intensiteten måste växla i olika punkter 
av rörets omkrets. Att på teoretisk väg 
nå en uppfattning om hur belastnings- 
intensiteten varierar torde knappast va
ra möjligt.

För beräkningen av belastnings för
delningen är man därför hänvisad till 
empiriska bestämningar. Det enligt 
författarens mening tillförlitligaste sät
tet att bestämma den ungefärliga be- 
lastningsfördelningen är att jämföra 
rörets verkliga bär förmåga i en väg- 
bank med dess bärförmåga i provnings- 
maskinen under en viss känd belast

ning. Härigenom erhåller man visserligen endast ett ungefärligt begrepp 
om belastningsfördelningen, men dock en för praktiska fall tillräckligt 
noggrann uppfattning.

Det visar sig därvid, att man för beräkningen av böjningsmomenten 
i röret kan antaga en fördelning av belastningen enligt fig. 15, d. v. s. 
den översta och den understa fjärdedelen av rörperiferien påverkad av 
en jämnt utbredd belastning, vars storlek är lika stor som vertikallasten, 
minskad med jordens horisontala tryck mot röret. Den vertikala belast
ningens storlek på grund av jordmassans egen vikt och trafiken har be
räknats i det föregående; sidotrycket kan med tillräcklig noggrannhet 
bestämmas som det horisontella aktiva jordtrycket mot en yta lika med 
rörets diameter gånger dess längd. Sidotrycket på grund av trafiklasten 
kan med någon svårighet bestämmas enligt Boussinesq eller, enklare, en
ligt friktionsteorien. En närmare undersökning visar emellertid, att stor
leken av de horisontaltryck, som orsakas av trafikbelastningen, äro så 
små, att de kunna lämnas åsido.

Beräknandet av horisontaltrycket som det aktiva trycket innebär i all
mänhet ett resultat på säkra sidan. Emellertid visa direkta uppmätningar 
av horisontaltrycket medelst jordtrycksceller, att det verkliga trycket 
mycket nära sammanfaller med det aktiva jordtrycket9. För vissa slag

Fig. 15 och 16. För beräkning av 
böjningsspänningarna antages belast
ningen Q jämnt utbredd över rörets 
översta och understa fjärdedel, Q 
bestämmes därvid som vertikallas
ten, minskad med det horisontala 

jordtrycket mot röret.

9 A  preliminary experiment on the supporting strength of culvert pipes in an actual 
embankment. Iowa Eng. Exp. Sta. Bui. 76, 1926.



av rörledningar och kulvertar, som deformeras kraftigt under belast
ningen, så att den horisontala diametern avsevärt ökar i längd, innan 
brott uppstår, gäller icke detta, utan sidotrycket kommer i stället att när
ma sig det passiva jordtrycket. Detta gäller t. ex. för rör av korrugerad 
plåt10.

Fig. 17. Momentkoefficienter c x och c 2 enligt ekv.
17 och 18 för hjässmoment och sidomoment för 

jäm ntjocka rör, belastade enligt fall 1 och 2.

För ett cirkulärt rör med konstant godstjocklek, belastat enligt fig. 16, 
erhåller man enligt elasticitetsteorien ett moment

^iida =  ^  {(7 -  ^  ( 1 +  2 C° S ' “ j +  ^  Sin 2 « “  C° S «} ' ' • • 14

10 Detta förhållande fram träder tydligt av försök med direkt uppmätning av be
lastningens storlek och fördelning, som utförts av Marston å rör av betong, gjutjärn 
och korrugerad järnplåt.



och

M h... =  M ., -{-^—- c o s a l i  -co s  a ) ...................  (15)hjassa sida 1 ^  \ 2 / v

Införes för totalbelastningen å röret beteckningen Q, d. v. s.

Q —  qdcos a, ........................................ .. (i6)

kunna momenten i rörets hjässa och sida skrivas

........................................  (17)

och

M M* =  C* mQd> ........................................  (l8)

där momentkoefficienterna Ct och c2 äro bestämda av ekv. 14, 15 och 16. 
Storleken av dessa momentkoefficienter har grafiskt angivits i fig. 17 
för olika • a-värden. För a —  90° (puriktlast i hjässan) erhållas de väl

kända värdena =  —  och c2 =  —------ —. d. v. s.2 7t 2 7t 4

M h... = 0 .159 0  Qd,hjassa J ^ ^  ’

och Msida =  — 0.091 o Qd.

De utförda försök som författaren närmast vill stödja sig på för be
stämningen av de uppträdande momenten i en rörledning, omfatta prov 
med 10 st betongrör av 36" inre diameter, som belastades till brott i en 
vägbank genom successiv ökning av bankens höjd9. För de 10 rören 
uppgick den vertikala lasten vid brott till i medeltal 5,12 ton/m och det 
aktiva horisontaltrycket mot rören till i medeltal 1,29 ton/m. Rör av 
samma tillverkning visade vid belastning med linjelast å hjässan och 
basen en brotthållfasthet av 2,00 ton/m (medeltal av 4 prov).

Rören visade sig sålunda vid belastning i provningsmaskinen kunna
upptaga ett hjässmoment av storleken

ĥjässa ==0-1 590-2.00 -d  ...............................  (19)

och vid belastningen i banken ett hjässmoment av storleken

M h}&m =  ci -(5-12 —  1.29)4 .............................  (20

varvid således ekv. 17 tillämpas på så sätt, att för belastningen Q in
föres skillnaden mellan den vertikala belastningen och horisontaltrycket 
mot röret.

Likställas ekv. 19 och 20, erhålles för momentkoefficienten ct värdet 
Ci =  0,832, vilket enligt kurvan för c 1 (fall 1) i fig. 17 motsvarar 
ct =  430. Avrundas detta a-värde till 450, erhåller man den lastfördel-



ning som ovan angivits i fig 15. Denna lastfördelning svarar mot de 
kritiska momenten

varvid Q sättes lika med den vertikala belastningen på röret, minskad 
med horisontaltrycket.

Den belastningsfördelning som ovan angivits i fig. 15, har således ge
nom de utförda försöken vunnit empirisk bekräftelse, och de kritiska 
böjningsmomenten i röret kunna beräknas enligt de båda ekv. 21.

Enligt författarens åsikt bör icke rörens brotthållfasthet bestämmas 
enbart genom teoretiska beräkningar, grundade på rörens godstjocklek 
och en viss, på ett eller annat sätt uppskattad materialhållfasthet, utan 
brotthållfastheten bör bestämmas genom rörens belastning till brott i 
provningsmaskinen. De teoretiska beräkningarna av brotthållfastheten 
på grundval av godstjockleken etc. bli alltid tämligen osäkra på grund 
av den mångfald omständigheter, som kunna göra sig gällande vid fabri
kationen och som framför allt inverka på materialets brottgräns. Den 
senare, direkta metoden ger däremot de säkraste upplysningarna.

Genom att jämföra de i provningsmaskinen bestämda brottmomenten 
med de kritiska moment, som i verkligheten uppträda, kan man beräkna 
den erforderliga styrkan hos rören.

Enligt nu gällande provningsförfarande provbelastas rör, som äro för
sedda med m uff eller över huvud taget rör, som icke ha plan undersida, 
genom anbringande av en linjelast längs rörets översta och understa yt- 
generatriser. Rör med plan undersida provbelastas med linjelast i hjäs
san och med jämnt utbredd belastning på den plana undersidan (tryck
utjämning genom uppläggning på ett tryckfördelande sandlager). Detta 
senare belastningssätt motsvarar ett något mindre hjässmoment än det, 
som erhålles för det fall, att även belastningen å undersidan är koncen
trerad till en linjelast. I kurvorna å fig. 17 kan skillnaden mellan mo
mentkoefficienterna för de olika fallen avläsas. För rör med plan under
sida (fall 2 i fig. 17) erhåller man sålunda ett hjässmoment lika med 
0,1550 Pd  (för rör med normal fotbredd) och för övriga rör ett hjäss
moment =  0,1590 Pd. Skillnaden mellan hjässmomenten för de olika 
belastningsfallen är så obetydlig, att avvikelsen kan anses ligga inom 
det normala felintervallet vid provningen. Genom ojämn belastningsför
delning å sandunderlaget kan visserligen skillnaden bli något större, än

och
(21)

Bestämning av den erforderliga styrkan hos betongrör.



vad som här beräknats11, men dock icke så stor, att den har någon prak
tisk betydelse12.

Likställes det kritiska hjässmoment som uppstår vid belastningen i 
vägbanken (ekv. 21), med brottmomentet vid belastningen i provnings- 
maskinen, erhålles för belastningen Q

Fig. 18. Totala belastningen Q å rör av olika diameter, nedlagda å olika 
djup under vägbanan. H jultryck =  3,75 ton.

Q —  1,86 P  för m uffrör
................. (22)

resp. Q =  1,82 P  för rör med plan undersida

Medelst dessa ekv. 22 kan den erforderliga brottbelastningen P  beräk
nas, så snart lasten Q å röret är känd13.

Ovan har redogjorts för beräkning av lasten Q på grund av jordens 
egen vikt och på grund av trafikbelastningen. Med tillhjälp av de gra
fiska tabeller, som angivits i det föregående, kan belastningen Q för 
varje enskilt fall lätt beräknas. I fig. 18 har belastningen Q angivits för

11 Se härför närmare en artikel av V . Lewe, Runde und eiförm ige Zementbeton- 
röhren, ein Beitrag zur Berechnung und zur Auslegung der Druckversuchsergebnisse, 
Deutsche Bauzeitung 1919.

12 Ekv. 22 ha härletts med antagande av konstant tröghetsmoment hos röret. De 
flesta stora betongrör (kulvertrör) utbildas i regel med variabelt tröghetsmoment, 
större godstjocklek i hjässan och basen än vid sidorna. (Ibland förekomma även rör 
med minimigodstjocklek i 450-punkterna.) Inverkan av det variabla tröghetsmomentet 
är dock ej större, än att ekv. 22 utan vidare kunna brukas, för de flesta praktiska fall.

13 Denna omständighet, att hjässmomentet så föga påverkas av en ändring i läst- 
fördelningen å rörets undersida, torde innebära en möjlighet att förenkla det gällande 
provningsförfarandet för betongrörs hållfasthetsprovning.



rör med olika diameter och olika nedläggningsdjup under markytan. V id 
bestämningen av jordbelastningens storlek ha kurvorna i fig. n  använts, 
varvid materialets volymvikt satts lika med 1,80 ton pr m3. Det aktiva 
sidotrycket har beräknats under antagande av en inre friktions vinkel i ma
terialet av 350. Belastningen på rören på grund av trafik har beräknats

Fig. 19. Totala belastningen Q å rör av olika diameter, nedlagda å olika 
djup under vägbanan. H jultryck =  3,75 ton.

under antagande av ett hjultryck på 3,75 ton jämte ett dynamiskt till
skott av 50 % 14. För fyllningshöjder större än 1,0 m har det dynamiska

6 -  k
tillskottet antagits avtaga i förhållandet —-— , där h betecknar fyllning

ens höjd i meter. Hjultrycket, 3,75 ton, motsvarar belastning av mo
torfordon av 10 tons totalvikt enligt 1931 års järnbestämmelser.

Den under ovanstående förutsättningar beräknade inverkan av trafik
lasten och av jordmassans vikt är grafiskt angiven i fig. 18. A v  figuren 
framgår, att man för läggningsdjup understigande 0,5 å 0,6 m erhåller 
en mycket stor påverkan av trafiklasten. För alla rördimensioner gäl
ler, att minsta belastning uppstår vid läggningsdjup 1,0 och 1,5 m.

I fig. 19 har den enligt ovanstående beräknade totalbelastningen Q på 
rören angivits för rördimensioner upp till 1200 mm och för olika bank
höjder mellan 0,50 m och 3,00 m. Med tillhjälp av kurvorna i figuren

14 Det dynamiska tillskottets storlek har valts med ledning av en serie försök ut
förda av James A. Buchanan, Road impact produced by a heavy motorbus, Public 
Roads, 1932.



kan belastningen bestämmas för vilken rördimension och vilken bank- 
höjd som helst inom de angivna gränserna.

För att kunna bestämma den erforderliga styrkan hos betongrören 
är det nödvändigt, att man fixerar såväl minimi- som maximivärden å 
bankhöjden. Här föreslås en lägsta fyllningshöjd h ovan rörens hjäs-

Fig. 20. Erforderlig brotthållfasthet för rör av olika diameter. De strec
kade linjerna visa hållfastheten hos rör enligt Kommunal-Tekniska före

ningens normalbestämmelser av år 1931.

sa av 0,60 m och en högsta fyllningshöjd av 2,50 m. Det visar sig, att 
vid det antagna hjultrycket 3,75 ton, största belastning å rören erhålles 
vid h =  0,60 m, när rördiametern är mindre än 400 mm, men att rör 
med större diameter än 400 mm erhålla sin största belastning vid 
h —  2,50 m.

I fig. 20 har angivits den beräknade erforderliga hållfastheten hos 
rören under antagande av följande olika hjultryck, P  =  3,75 ton, 2,50 
ton och 1,50 ton, varjämte fyllningens höjd ovan rörens hjässa förut
satts ligga mellan gränserna 0,60 och 2,50 m. Beräkningen av den er
forderliga hållfastheten har utförts med ledning av ekv. 22 och under 
antagande av 2,0-faldig säkerhet. I figuren har även angivits den 
verkliga bärförmågan hos rör med normenlig hållfasthet15.

Storleken av den säkerhetsfaktor gentemot brott, som skall tillämpas i

15 Normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör för avloppsledningar. 
Svenska Kommunal-Tekniska föreningens handlingar nr 5, 1931.



ett fall som detta, bör givetvis göras beroende av den grad av varak
tighet, som man eftersträvar, och av de kostnader och olägenheter, som 
äro förbundna med ett eventuellt sammanbrott av rören. I många fall 
innebär en bristning av rören icke någon omedelbar risk för rörtrummans 
totala förstörelse, utan endast en kraftig deformation, som dock medger 
att trumman brukas ytterligare i åtskilliga år. I andra fall återigen 
medför en bristning av rören, att trumman blir obrukbar efter en kort tid.

På grund av de växlingar i belastningen, som orsakas av trafiken, bli 
rören utsatta för utmattning. Enligt försök utförda av olika forskare16 
har konstaterats, att utmattningsgränsen för såväl tryck som böjning lig
ger på 50 å 55 % av brottgränsen vid vilande belastning, när belastningen 
varierar från noll till ett maximivärde.

Med hänsyn till framför allt risken för utmattningsbrott och till den 
osäkerhet, dels beträffande det dynamiska tillskottets storlek och dels 
till den ogynnsammare belastningsfördelning som kan uppstå vid varia
tioner i arbetsutförandet, synes därför en säkerhetsfaktor av 2,0 vara 
den för normala fall tillrådliga. För särskilt viktiga fall och för sådana 
fall, där osäkerhet råder, bör större säkerhetskoefficient väljas.

En jämförelse mellan de olika kurvorna i fig. 20 visar, att de norm
enliga rören i allmänhet icke erbjuda önskad säkerhet. Särskilt gäller 
detta muffrören i storleksklassen 300— 500 mm. Iakttagelser under de 
fältstudier som författaren företagit, ha även givit vid handen, att m uff
rör inom denna storleksklass i stor utsträckning icke förmått uthärda 
belastningarna. I en del rapporter som insänts till de sakkunniga från 
rikets vägingenjörer, har även påtalats den otillfredsställande bärförmå
gan hos dessa rör.

Med anledning av ovanstående föreslås, att de hittills brukliga norm
enliga rören ersättas med rör av större hållfasthet. Då enligt vad fig. 20 
visar, belastningskurvorna för de olika hjultrycken ligga tämligen nära 
varandra, innebär det icke någon större kostnadsökning att dimensionera 
de nya rören för 3,75 tons hjultryck. Detta synes så mycket mer moti
verat, som enligt gällande föreskrifter alla vägbroar av större bredd än 
4,5 m skola dimensioneras för 10 tons lastbilar, d. v. s. för 3,75 tons hjul- 
tryck. De hållfasthetsfordringar som föreslås i denna utredning, base
ras sålunda på den översta av kurvorna i fig. 20. Förslaget till de nya 
hållfasthetsfordringarna återfinnes i kapitel XII.

För särskilt stora bankhöjder och för alla sådana fall, där särskilda 
grundläggningsförhållanden kunna orsaka en ytterligare ökning av jord

16 W . K. Hatt, Researches in concrete; Bul. 24, Purdue University, 1925.
W . K. Hatt and R. E. M ills : Physical and mechanical properties of portland ce

ments and concrete; Bul. 34, Purdue University, 1928.



belastningen på rörtrumman, böra särskilda beräkningar av belastning
en Q och av rörets erforderliga brotthållfasthet genomföras enligt de 
metoder, som förf. ovan angivit.

KAP. V. ÖVERSIKT A V  LITTERATUREN BETRÄFFANDE  
BETONGRÖRS BESTÄNDIGHET MED SÄRSKILD 

HÄNSYN TILL DERAS AN VÄN DN IN G  
SOM VÄGTRUMM OR.

Frågan om betongrörs beständighet mot aggressiva vatten har tidi
gare varit föremål för omfattande utredningar i Sverige, Schweiz, Tysk
land och U . S . A .  Dessa utredningar avse i första hand betongrör i av
loppsledningar eller dräneringsledningar i jorden, däremot icke den spe
ciella användningen av betongrör som vägtrummor. Ett mindre omfat
tande, amerikanskt arbete har utförts, som direkt åsyftar betongrör för 
vägändamål, men de därvid undersökta vattnen äro emellertid närmast 
av grundvattentyp. Referat av dessa olika utredningar samt hänvisning
ar till ett antal publikationer som i övrigt äro av intresse i detta sam
manhang, lämnas här nedan.

” Betongs och speciellt betongrörs beständighet mot vatten” . 
Frost, R. V. och Virgin, E. J:son. Betong 1929, 100, ävensom Med
delande nr 48 från Statens Provningsanstalt.

Denna publikation utgör en redogörelse för de undersökningar, när
mast avseende betongrör i avloppsledningar, som utfördes i Sverige åren 
1926— 1929 av Statens Provningsanstalt med ekonomisk medverkan 
från ett antal statliga och kommunala myndigheter, tekniska förening
ar och firmor.

A v  de utredningar som finnas tillgängliga i litteraturen, torde denna 
i föreliggande fråga vara den mest intressanta. Sammanfattningsvis 
uttalas d ä r:

” B eton grör, som kontrollerats va ra  täta  och av norm enlig beskaffen het, kunna 
i allm änhet användas utan särskilda skyddsåtgärder, såvida icke  

grundvattnet h ar m ycket lå g  halt av kalcium - och m agnesium karbonat (m ycket 
lå g  tem porär hårdhet) eller har betydande halt a g g ressiv  kolsyra  oc'h vattenom 
sättningen sam tidigt är avsevärd, 

grundvattnet innehåller andra syro r e ller salter, som angrip a betong, i fa r lig a  
koncentrationer (sällan  förekom m ande under svenska förhållan den),

avloppsvattnet, fö r  vilk et rören kom m a att utsättas, innehåller syror eller salter, 
som angrip a  betong, e ller h ar a lltfö r  stor hastighet.

I de ovan uppräknade fallen  böra rören skyddas med asfa ltb estrykn in g eller 
särskild  beklädnad, eller också m åste rör av beständigare m aterial v ä lja s .”



Utredningen föranleddes av att ett flertal fall av skador å betong och 
betongrör iakttagits. Den innehåller en mycket god litteraturöversikt 
över tidigare arbeten, redogörelse för en enquéte beträffande skador 
på betongrör i Sverige, varvid skador inrapporterats från 17 olika håll, 
närmare upplysningar med vissa vattenanalyser från 8 olika orter, där 
provningsanstalten verkställt undersökningar av skadade avloppsled
ningar, redogörelse för laboratorieundersökningar å särskilt tillverkade 
rör beträffande inverkan av vanligt vattenledningsvatten och kolsyre- 
haltigt vatten vid variationer beträffande tillverkningsmetod (maskin
typ, cementsort, sandgradering, blandningsproportion och vattentillsats) 
och med eller utan bestrykningsmaterial (4 olika slag) samt redogörelse 
för extraktions försök med 12 olika vatten på hårdnade och krossade 
prov av cement, med och utan särskild karbonatiseringsbehandling.

A v enquéten och provningsanstaltens egna undersökningar beträf
fande skadade betongrör anses klarlagt:

”—  att skador på betongrör in trä ffa t  dels i form  av yttre  skador genom  grun d
vatten, dels i form  av in vändiga skador genom  i ledningarna fram rinnande a v 
loppsvatten, i ett par fa ll även av utvecklade ga ser frå n  avloppsvattnet,

att skador på betongrör, förorsakade av su lfater i jo rd la gret eller grundvattnet, 
vilk a  skador äro va n liga  i utlandet, icke konstaterats,

att i de fall, då yttre skador på beton grör in trä ffa t, rören  i regel va rit mest 
skadade på översidan och vid m u ffarn a, samt att i de av provningsanstalten  n är
m are undersökta fallen , grundvattnet konstaterats innehålla större eller m indre 
halt a v  aggressiv  kolsyra, som i m edeltal uppgått till ca 50 m g/lit. (m ax. 90 
m g/lit.), samt att om givande m arken i allm änhet bestått av fin  sand (sjösand, 
flytsand, etc.) eller sandblandad lera men i intet fa ll u tg jo rts  enbart av lera, 

att i de fa ll, då inre  skador på betongrör in trä ffa t, rören ibland v a rit  sönder
frätta  i bottnen, och att avloppsvattnet därvid härstam m at frå n  fab rik er eller 
u tg jo rts  av annat frätande avloppsvatten, eller också h ava  rören va rit a n frä tta  
ovan vatten ytan  eller i h jässan  genom  g a se r  till fö ljd  av dålig  ventilation av 
rörledningarna,

att tillrä ck liga  u p p gifter angående de skadade rörens och däri ingående ma- 
terialiers ursprun gliga beskaffen h et icke kunnat erhållas.

att de skadade rören i intet fa ll va rit försedda med skyddande bestrykn in g av 
tjära, a sfa lt o. dyl., samt 

att man i allm änhet anser betongrör läm pliga fö r  avloppsledningar under fö r 
utsättning, att desamma äro av fu llgo d  k valite t och om givande grundvatten  eller 
invändiga avloppsvatten icke frä ta  betongen” .

Försöken med särskilt tillverkade rör gåvo vid handen, att mycket 
otäta rör (läckning 24— 103 mm per dygn, proportion cement/sand «= 
=  1 : 6)  angrepos mycket starkt under försökstiden (1— 4 veckor) av 
extremt kolsyrehaltigt vatten (700 mg C02 pr liter), och att detta an
grepp åtminstone under en försökstid av 16 veckor kunde effektivt för
hindras genom dubbel bestrykning med något av materialen inertol.



petroleumasfalt, siderosthen och stenkolstjära. Genom att utbyta en del 
av cementet mot trass eller skifferaska erhölls ingen förbättring, ej hel
ler genom användande av aluminatcement eller olika kvaliteter av port
landcement (A, B, Special). Beträffande själva tillverkningen framgick 
tydligt, att det för erhållande av en god kvalitet hos rören är väsentligt, 
att sanden har en lämplig kornstorleksfördelning, att cementhalten väl- 
jes tillräckligt hög (minst 1 : 3) ,  och att brukets konsistens hålles så våt 
som är möjligt med i frågakommande maskinutrustning.

Extraktionsförsöken utvisade bl. a. följande:

” A n grep p sförm ågan  på hårdnat portlandcem ent av ett rinnande vatten med 
van liga  förekom m ande halter av bunden (h uvu dsakligen  som kalcium bikarbonat) 
och aggressiv  ko lsyra  är beroende dels av de näm nda beståndsdelarna, dels av 
cem entytans karbon atiserin g. V id  sam ma halt a ggressiv  kolsyra  verkar vattnet 
desto starkare kalklösande ju  m indre m ängd bikarbonat det innehåller, d. v. s. 
ju  lägre  dess tem porära hårdhet är. B ikarbon ath alten  m inskar vattnets frätan de 
egenskaper proportionsvis m era vid  låga  eller m edelhöga halter a ggressiv  kol
syra (30 m g/liter eller m indre) än v id  höga halter.

D enna inverkan av b ikarbonatet fö rk la ra s  dels därav, att surhetsgraden (^p H) 

hos olika vatten  med sam ma halt a ggressiv  kolsyra  a vtag er m ed stigande bikar- 
bonathalt, dels därav, att kalcium bikarbonatet verk ar tätande på cem ent
ytan, varigen om  d iffu sio n en  av kalcium h ydrat frå n  cem entets inre fö rsvåras. 
K alcium bikarbonatets tätande in verkan  som beror på u tfä lln in g  a v  kalcium - 
karbonat i ytlagret, gö r sig  särskilt gällande vid sådana vatten, som hava m ycket 
lå g  eller ingen h alt a g g ressiv  kolsyra. D å  denna tätn in g a v  cem entytan alldeles 
saknas, såsom v id  in verkan  a v  rent vatten  på icke karbon atiserat cement, blir 
kalkutlösningen m ycket stor.

E n  karbon atiserin g a v  cem entytan i fr ia  lu ften  under upprepade fu ktn in gar 
med vatten har visat sig  i betydande grad  m inska kalkutlösningen vid  inverkan 
av destillerat vatten  eller vatten  med lå ga  eller m edelhöga halter av  bunden 
och a ggressiv  kolsyra. V id  hög halt av a g g ressiv  kolsyra  (80 m g/lit. eller m er) 
eller av bunden k o lsyra  har en föregåen de karbon atiserin g endast en oväsen tlig  
inverkan på kalkutlösningen, som i fö rra  fa lle t är stor, i senare fa llet liten .”

” N å g ra  a llm än giltiga  slutsatser angående olika hum ushaltiga vattens inverkan 
på cement kunna dock icke dragas av de få ta lig a  extraktion sförsöken . A v  dessa 
torde em ellertid fram gå, att i det undersökta torvvattn et hum usäm nena icke i och 
fö r  sig  verk at frätan de på cement, men att ,de indirekt hava ökat det kolsyrehal- 
t iga  vattnets angrepp på icke karbonatiserat cement, därigenom  att de fö rd rö jt 
uppkom sten av ett tätande y tla g e r .”

De vid extraktionsförsöken använda cementen, portlandcement, alu
minatcement och slaggcement, uppvisade generallt sett ungefär lika stor 
löslighet med det undantaget, att slaggcementets löslighet i destillerat 
vatten endast var ungefär hälften av de övrigas (räknat i % av totala 
kalkhalten).

Som en sammanfattning av denna undersökning kan sägas, att den



klargjort vikten av att betongrör äro täta och att man för detta ända
mål bör lägga ned stor omsorg på tillverkningen samt kontrollera den er
hållna produkten; vidare har den klarlagt, att angrepp på betongrör ut
satta för kolsyrehaltiga grundvatten kunna förekomma i Sverige, och 
den har slutligen lämnat en kvalitativ utredning av en del faktorer, som 
påverka beständigheten. Närmare uppgifter om arten av de betongrör 
som skadats, saknas dock liksom någon kvantitativ uppgift om vilka 
vatten, som kunna anses medföra risk för betongens beständighet. De 
praktiskt förekommande vatten som undersökts, äro vidare endast grund
vatten av en ganska ensidig sammansättning (av 49 prov hade endast 10 
aggressiv kolsyra mindre än 30 mg/liter och endast 8 bunden kolsyra 
mindre än 20 mg/liter) och ha icke undersökts beträffande pH och hu- 
mushalt.

” I. Die Widerstandsfähigkeit des Betons gegen chemische Ein- 
fliisse der Boden und Grundwässer. —  II. Die chemischen Ursachen 
von Betonzerstörungen durch Grundwässer und Boden.” —  Zschok- 
ke, B. —  Gessner, H. Eidg. Mat.-priif.-anst., Ziirich. Disk.-ber. 4, 

J925-
” Normen fiir die Herstellung von Zementröhren aufgestelit von 

der Kommission zur Priifung des Verhaltens von Zementröhren in 
Melioriationsböden.” —  Girsberger, J. —  Wiegner, G. —  Duggeli, 
M. —  Gessner, H. —  Schenker, F. —  Ros, M. Eidg. Mat.-priif.- 
anst. Ziirich. Disk.-ber. 29, 1928.

” Chemische Einfliisse auf Zement und Beton im Boden, Bericht 
iiber die in Verbindung mit der Eidg. Materialpriifungsanstalt in 
Ziirich ausgefiihrten Arbeiten der schweizerischen Kommission zur 
Priifung des Verhaltens der Zementröhren in Melioriationsböden.” 
—  Wiegnerf G. Int. Ass. Test. Mat. Ziirich 1931, 1932 I, 620.

I dessa publikationer redogöres för den mycket värdefulla undersök
ning beträffande betongrör, som under senare år verkställts i Schweiz, 
där man underkastat problemet om rörens beständighet en mycket in
gående behandling, och då närmast tagit hänsyn till rörens användbarhet 
för dräneringsledningar samt till de specifikt schweiziska markförhål
landena.

” Normen fiir die Herstellung von Zementröhren” innehåller det vä
sentligaste av denna undersökning. Därutöver märkas i den första skrif
ten bl. a. utförliga litteraturöversikter och i den sista skriften några kor
ta upplysningar om resultaten av inspektionen 1929/30 beträffande de 
då 5— 6 år gamla försöksledningarna.

Denna schweiziska utredning omfattar en ingående granskning av fak-



sulfathaltens inverkan giva de i föreliggande fall endast kvalitativa upp
lysningar, som innebära föga nytt utöver vad som ovan anförts. Be
träffande olika ämnens skadliga inverkan framhålles följande.

” —  K o ls y r a  v e r k a r  u p p lö san d e  på  cem en tets k a lk . A n g re p p s fö r m å g a n  ä r  b e
ro en d e  a v  om  m ä n g d e n  jo r d a lk a li-b ik a rb o n a t  (k a lc iu m b ik a rb o n a t)  i v a ttn e t ä r  
s to r  e lle r  liten . Ä r  v a ttn e t r ik t p å  b ik a rb o n a te r , så  k a n  en sto r  m ä n g d  f r i  k o l
sy r a  v a r a  n ä r v a ra n d e  u tan  a tt b e to n g e n  a n g rip e s . V id  lå g  b ik a rb o n a th a lt an- 
g r ip e s  b e to n g e n  red an  a v  sm å m ä n g d e r f r i  k o lsy ra , s ä rs k ilt  i strö m m an d e v atten .

H u m u ssy r a  ä r  fö g a  fa r l ig .  D e n  u p p trä d e r em e llertid  sä lla n  ensam * v a n lig tv is  
ä ro  sa m tid ig t a n d ra  s v a g a  o r g a n is k a  sk a d lig a  s y r o r  e lle r  m in e ra lsy ro r  ( s v a v e l
s y r a )  n ä rv a ra n d e.

N ä sta n  k e m isk t ren t va tten  (t. e x . f r å n  v is s a  m o ssa r)  u tlö se r  b e g ä r lig t  k a lk en  
u r  b eto n g . V a n lig tv is  ä r  sa m tid ig t f r i  k o lsy ra  n ä rv a ra n d e  och  de re n a  v a ttn e n  
ä ro  då s ä rs k ilt  fa r l ig a  . . . ”

I det tredje av de refererade tyska arbetena redogöres för en mycket 
omfattande undersökning av bl. a. 25 olika bestrykningsmaterial. Be
träffande resultatet säges bl. a. följande:

” S a m tlig a  a v  de u n d e rsö k ta  p å lig g a n d e  b e s try k n in g sm e d le n  läm n ad e  u n d er 
o b se rv a tio n stid e n  e tt t i l lr ä c k lig t  sk y d d  m ot su lfa tlö s n in g a rn a . D e  ku nd e e m e lle r
tid  ick e, som  v ik ts s i f f r o r n a  g iv a  v id  han d en , i lä n g d e n  h e lt fö rh in d ra  v ä ts k o rn a s  
tillträ d e . I  0,5 %  s v a v e ls y r a  fö rb le v  e n d ast A w a - S p e z ia l- A s p h a lt  p ra k tis k t  ta g e t  
o sk a d a d .”

” Durability of cement drain tile and concrete in alkali soils: 
Fourth Progress Report (1923)” . —  Williams, G. M. and Furlong,
I. Techn. Papers. Bur. Stand, nr. 307, 1926.

” The effect of acid waters on concrete.” —  Tremper, B. Journ. 
Am. Concrete Inst. 1931, (3), (1 ) , 1.

Även i U. S. A. ha undersökningar utförts av betongrörs beständighet 
i mossmarker och sulfathaltiga marker (alkali soils). Referat av dessa 
arbeten lämnas bl. a. i Frost och Virgin's tidigare anförda publikation 
och till denna liksom till de schweiziska publikationerna hänvisas även 
beträffande ett flertal andra litteraturställen, som här icke ansetts er
forderligt att närmare beröra.

I Williams och Furlong's redogörelse lämnas följande uppgift om 
lämplig grund för kvalitetsbedömning av betongrör:

” K v a lite te n  h os c e m e n td rä n e rin g srö r  m ä te s  b ä st g e n o m  p e rm e a b ilite tsb e stä m - 
n in g a r . N ä r  a n d ra  fö rh å lla n d e n  ä ro  lik a , ä r  det rö r, som  h a r  den lä g s ta  p erm ea- 
b ilite te n , det b e stä n d ig a ste . D e t  syn es k n a p p a st fö r e f in n a s  n å g o n  b estäm d  re la 
tio n  m ella n  p e rm e a b ilite t och  de a n fö r d a  fa k to re rn a , p o ro site t, ab so rp tio n  och 
tä th e t.”



Tremper redogör för en undersökning, som han utfört för staten 
Washington's vägdepartement och som föranletts av att man konstate
rat förekomsten av naturliga sura vatten, som kunde skada vägarnas drä- 
neringssystem. Undersökningen har utförts så, att ett stort antal smärre 
betongprismor lagrats i en avlång eller flera smärre efter varandra kopp
lade behållare, varigenom ett med kolsyra surgjort vattenledningsvatten 
bringats att strömma kontinuerligt. Vattnet har successivt neutraliserats 
vid sin passage förbi prismorna och man har därigenom erhållit en, om 
också starkt begränsad, serie av olika vatten, vars inverkan på betong- 
prismorna har kunnat studeras. Enär vattenledningsvattnet var relativt 
hårt (temporär hårdhet =  3,1 grader) och surgjort ned till ett /^-värde 
av 6,1 (motsvarande 90 mg aggressiv C02 pr 1), är den undersökta 
vattenserien närmast av grundvattentyp. Ehuru undersökningen är gan
ska ensidig och författaren alltför mycket generaliserar sina försöksre
sultat, äro dock vissa resultat av stort intresse. Sålunda har, efter allt 
att döma, goda belägg erhållits för att hållfastheten hos en betong kan 
beräknas ur förhållandet mellan den vid beredningen använda vattenhal
ten och den i betongen kvarblivna kalkmängden. Detta samband, som 
innebär en utvidgning av den kända lagbundenhet, enligt vilken hållfast
heten hos en oskadad betong kan beräknas med ledning av vattencement- 
talet, möjliggör en uppskattning av hållfastheten hos en betong, vars 
kalkhalt minskats till följd av utlösning. Meddelade data angiva, att en 
minskning av kalkhalten med Yz medför en minskning av hållfastheten 
med 50 %, under det att en minskning av kalkhalten med 50 % resul
terar i att hållfastheten nedgår till praktiskt taget noll. Ttemper har vi
dare funnit, att angreppets hastighet i ett av de av honom undersökta 
vattnen är starkt avtagande med tiden, och han angiver även en formel 
för beräkning av angreppets fortgång. Formeln synes dock angiva en 
alltför hastigt avtagande angreppshastighet.

Beträffande betongrör må följande skrifter i övrigt anföras:
” Cementr0rs vandtsethed” . —  Suenson, E. Ingeni0rvidenskabe- 

lige Skrifter, B. nr 3, K0benhavn, 1930.
” Betonrohre” . —  Riepert. Zementverlag, Berlin, 1931. 
” Cementrör” . —  Bährner, V. Tidskrift för Statens lantbruksin- 

geniörer, 1932.
” Handbuch der Zementwaren- und Kunststein-Industrie” . 

Probst, E. Marhold Verlagsbuchhandlung, Halle a. S., 1927.

Inverkan av olika aggressiva vatten på betong i allmänhet beskrives 
mera ingående i bl. a. följande publikationer:



” Redogörelse för undersökningar angående orsakerna till för
störelse av betong i vattenbyggnader” . —  Tekn. Medd. från Kungl. 
Vattenfallsstyrelsen, Ser. B. nr 16, 1929.

” Chemische Einfliisse auf Zement und Beton” . —  Roos af 
Hjelms ät er, J. O. Int. Ass. Test. Mat. Ziirich 1931, 1932,

” Till frågan om kolsyrehaltigt vattens inverkan på betong” . —  
Sundius, N. Betong 1930, 41.

” The corrosive attack of moorland water on concrete.” —  Hal- 
crow, W. T., Brook, G. B. and Preston, R. The institution of water 
engineers, 1928.

” Decay and repair of concrete and masonry dams” . —  Hellström, 
B. Struct. Eng., 1933.

” Undersökningsmetoder för konstaterande av betongens beskaf
fenhet i vattenbyggnader.” —  Westerberg, G. Sv. Vattenkrafts- 
fören. Publ. 256 (1933: 1).

I dessa skrifter framhålles, att betongen kan anses vara fullständigt 
förstörd, när 20 % (Sundius) eller 33 % (Westerberg) av dess »kalk- 
innehåll utlösts. Enligt Tremper kräves härför, att 50 % av kalken ut
lösts.

Hellström meddelar resultatet av utlösningsförsök på cementbruk och 
surkhibruk (släckt kalk +  bränd lera +  sand, ett vanligt material i vat
tenbyggnader i Indien), som antyda, att en väsentligt minskad löslighet i 
olika vatten skulle kunna erhållas genom tillsats av bränd lera till cement 
(kalk). A v  särskilt intresse äro uppgifter om surhetsgraden i indiska 
flodvatten, vilken förändras avsevärt med årstiden och kan variera mel
lan så extrema värden som pH =  3— 8. Även hårdheten i vattnen varie
rar i hög grad, och de förhållanden, under vilka betongen i de indiska 
vattenbyggnaderna kan förbliva beständig, torde vara värda särskilt 
studium.

Halcrow m. fl. redogör för ett fall av svag betongkorrosion efter 20 
år i vatten med ett ungefärligt pH av 6,5 samt för talrika försök anställda 
med anledning därav. Försöken ha utsträdkts över fem år och omfatta 
olika cementmaterial, betongsammansättningar och skyddsmedel. Sär
skilt gynnsamma resultat ha erhållits med smältcement.

Ett stort antal analyser av svenska vattenprov återfinnas i
” Den kemiska denudationen i Sverige” . —  Eriksson, J. V. Sta

tens Meteorol. Hydrograf. Anst. 1929, (3), 
som i viss mån giver en allmän överblick över svenska flodvattens sam
mansättning.



KAP. VI. UNDERSÖKNING A V  VATTEN, OCH  
BETONGPROV.

För att få en uppfattning om de i Sverige förekommande ytvattnens 
aggressivitet ha ett antal ytvattenprov analyserats, vilka insamlats från 
olika delar av landet. Likaså ha prov av skadade betongtrummor under
sökts meddelst analys för att fastställa arten och omfattningen av 
skadorna.

A . Vattenanalyser.

I kapitel V II redogöres för huru ett vattens förmåga att angripa be
tong huvudsakligen är betingad av vattnets temporära hårdhet1 och halt 
av aggressiv kolsyra2 eller av dess mot dessa båda storheter ungefärligen 
svarande surhetsgrad (pH).z De utförda vattenanalyserna visa ett myc
ket påfallande samband mellan dessa karakteristika samt de geologiska 
förhållandena och marktyperna på resp. orter. Vattenanalyserna ha sam
manställts i grupper med hänsyn till vattnens geografiska förekomst, 
så som framgår av tabellerna i — 4. Dessa grupper representera skilda 
typer av vatten, karakteriserade av olika aggressivitet.

a) Södra och mellersta Skånes vatten. Analyserna av dessa återfinnas 
i tabell 1. Dessa vatten karakteriseras främst av att de äro mycket 
hårda (hårdhetsgrad 5,2— 16,6, flertalet vatten liggande inom intervallet 
9,6— 16,6), att de så gott som uteslutande sakna aggressiv kolsyra, att 
de i överensstämmelse härmed äro svagt alkaliska (jpH =  7,1— 7,6), 
samt att de äro föga humushaltiga (färg 50— 280 mg Pt/1 enligt gängse 
uttryck för ett vattens färgstyrka, flertalet liggande under 50 mg Pt/1). 
Dessa egenskaper hos vattnen sammanhänga givetvis med att landskapets 
berggrund är kalkhaltig. Förekomsten av denna vattentyp (hårt vatten, 
fritt från aggressiv kolsyra, svagt alkaliskt) är också utan tvekan en av 
orsakerna till de goda resultaten vid användande av betongtrummor i 
Skåne.

1 V attn ets tem porära hårdhet mätes vanligen  i s. k. (tyska) hårdhetsgrader, v a r 
vid 1 grad anger, att vattnet innehåller 10 m g C aO  pr 1, om såsom  här hänsyn icke 
tages till m agnesiahalten.

2 A g g re ss iv  kallas den del av i ett vatten  fö re fin tlig  kolsyra, som förm år lösa kal- 
cium karbonat.

3 pH 'ir ett brukligt och entydigt m ått på surhetsgraden och ingår i det m atem atiska 
u ttrycket fö r  väteionkoncentrationen i vattnet. O m ^ ä r  =  7,0, så är vattnet neutralt, 
d. v. s. innehåller lika stor m ängd väteioner som h yd roxylion er. V id  pH  m indre än 7,0 
äro vattnen sura (innehålla överskott av väteioner), v arv id  t. ex. ett vatten med p H =  
=  5,0 är 10 gg r så surt som ett vatten med P H — 6,0. V a tten  med pH större än 7,0 
äro a lkaliska (innehålla överskott av h yd ro xylio n er).



Tabell i. Södra och mellersta Skånes vatten.
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200 V ägen  F je lie — S tävie  vid
F j elie k y rk a  .................... 16.2 O 7-3 30 20 127 254 591 429 162 I

201 V ägen  S ta f  fanstorp— V it-
tinge ...................................... 15-4 O 7-5 280 24 121 242 804 586 218 I

202 V ägen  V eberö d — S ilvåk ra 11.8 O 7-5 50 20 93 186 497 347 150 I
203 R uuthsbovägen nära L ju -

nits häradsgräns ........... 15.0 O 7-i 5 24 118 236 436 364 72 I
204 V id  H edeskoga k y rk a  . . . 16.6 O 7.6 40 13 130 260 780 587 193 I
205 A la r ö v ä g e n ............................ 5.2 8 7*4 190 10 4 i 82 374 230 140 I
206 V id  F ylan s gård  ............... 13-3 0 7-4 10 14 104 208 4 11 302 109 I
207 R össjöbacken nära F y lan . 9.6 0 7.6 5 9 75 150 290 188 102 I

b) Norra Skånes vatten. Vattnen i Norra Skåne representera en 
övergångsform mellan de nyss beskrivna vattnen och de mycket aggres
siva vatten, som förekomma i södra Småland. Analyserna återfinnas i 
tabell 2 och visa, att dessa vattens hårdhet är lägre (2,2— 0,3 grader) och 
i stort sett sjunker, ju längre norrut man kommer, att vidare en viss 
halt aggressiv kolsyra uppträder (7— 15 mg/l), och att vattnens sur- 
hetsgrad tilltager norrut; humushalten (färgen) är fortfarande av sam
ma storleksordning som längre söderut.

Tabell 2. Norra Skånes vatten.
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208 V ägen  Sösdala— H ässle
holm  nära F in ja sjö n  . . . 1.9 8 7.2 140 8 15 30 208 124 84 II

209 V ägen  H ässleholm — Stoby 2.2 1 5 6.9 70 16 1 7 34 256 1 3 3 123 II
210 N o rr  om H ästveda på v ä 

gen till O sby .................... 0.4 1 4 6.8 65 14 3-5 7 188 84 104 II
211 D rivån  vid K ille b e rg  . . . . 0 . 3 7 6.6 210 7 2.5 5 99 44 55 II
212 V id  k yrkan  i Loshult . . . . 0.8 7 6.2 35 7 6.5 1 3 97 57 40 II



c) Södra Smålands vatten. Vattnen i södra delarna av Småland re
presentera en starkt aggressiv typ och äro kännetecknade av att de äro 
mycket mjuka, i flertalet fall absolut mjuka (hårdhet =  o), och att hal
ten av aggressiv kolsyra är avsevärd (upp till 52 mg/l) ; i överensstäm
melse härmed äro vattnen merendels starkt sura (pH i regel mindre 
än 6,0, ofta t. o. m. mindre än 5,0, i ett fall ända ned till 4,0). Humus-

Tabell 3. Södra Smålands vatten.
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213 V ägen  till P jä tteryd , nära
Ä lm h ult ............................. 0.7 12 6.3 220 12 5>5 11 90 26 64 II

214 H elgeån ................................... 0.4 5 6-3 40 5 3 6 52 26 26 II
215 N ä ra  P jä tte ry d  ................. 0 35 4.4 1250 3 0 0 0 177 38 139 IV
216 V ägen  P jä tte ry d — H å, nä

ra P jä tte ry d  .................... 0 21 6.0 330 16 0 0 85 3 i 54 IV
217 N ä ra  H a m n e d a .................... 0 22 5.2 550 1 7 0 0 124 48 76 IV
218 V ä gen  M ark aryd — L ju n g 

by, nära H alm stadsvägen 0 17 4-9 280 12 0 0 104 34 70 IV
219 V ägen  L ju n gb y — V islanda,

på stora m yren mellan
L ju n g b y  och T u taryd s
vägskäl .............................. 0 53 4.0 650 28 0 0 185 3 i 154 IV

220 V ägen  L ju n gb y — Vislanda,
mellan Prästaboda och
B o a r y d ................................. 0 2 3 4.6 430 18 0 0 132 30 102 IV

221 R ys sby sjön ............................ 0.4 5 5-9 45 5 3-5 7 60 2 7 33 II
222 V id  B etoasa gård nära

Sunnerbo häradsgräns . o -5 9 6-3 260 9 4 8 80 3 i 49 II
223 M ellan B lädingevägskälet

och V i s la n d a .................... 0.3 20 5-7 70 20 2 4 95 45 50 III
224 V ägen  V islan d a— Ä lm hult 0 34 4-7 980 29 0 0 319 54 265 IV
225 10 km  söder om V islan da 0 27 5.0 350 22 0 0 126 40 86 IV
226 N ä ra  E n e r y d a ...................... 0 33 4.6 950 28 0 0 158 46 112 IV
227 N ä ra  Ä lm h ult ...................... 1.1 52 5-9 910 57 8.5 17 2660 1790 870 IV

d Sunnerbo härad ................ 0 . 3 24 6.0 230 25 2 4 79 3 0 49 III

halten är i regel hög (färg upp till 1250 mg Pt/1). Analyserna framgå 
av tabell 3. Sambandet med detta landskaps karaktär är även påfallande, 
och de mycket dåliga erfarenheter, man haft av betongtrummorna i dessa 
trakter (t. ex. i Sunnerbo härad), bero utan tvivel till mycket stor del 
på den försvårande faktor, som denna vattentyps aggressivitet utgör,

d) Norrlands vatten. Sammansättningen hos ett antal norrländska



vatten åskådliggöres i tabell 4. Även dessa vatten representera en på
tagligt aggressiv typ, ehuru de icke äro så extremt aggressiva som Små- 
landsvattnen. Kännetecknande är här en ringa hårdhet, dock förekom
ma sällan några absolut mjuka vatten; halten aggressiv kolsyra är be-

Tabell 4. Norrlands vatten.
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1 G risbackaåkern, vägen 
U m eå— V än näs ............... 0.8 23 5-4 15 24 6.5 13 176 85 91 III

2 H össj Öberget på vägen R ö- 
bäck— H ö rn sjö  ............... 0.2 18 5-7 56 18 i -5 3 45 1 7 28 III

3 Innertavle by ...................... 0.1 7 4.8 670 7 1 2 194 63 131 III
4 B äck Y z  mil söder om E rs- 

näs i N ederlu leå  ........... 0.3 1 6 5-4 240 16 2 4 79 21 58 III
5 Ersnäs, km  19/100 ........... 0.8 28 5,6 260 29 6 12 179 96 83 III
8 S. Sunderbyn ...................... i *3 14 5-9 l S° 14 10.5 21 141 88 53 II
9 V ägb yggn ad en  E d e fo rs—  

L a k a trä sk  .......................... 0.3 30 6.9 190 26 2 4 78 22 13 III
10 G ränsen m ellan N ederluleå 

och R ån eå; ku stlan dsvä 0.5 22 5-9 120 23 4 8 129 39 90 III

13
gen .......................................

V ä ge n  till K orpilom bolo, 
km  4/300 .......................... 1.1 46 6.1 950 52 8.5 17 450 258 192 IV

16 V ägen  P o rju s— H ar- 
språnget ............................ o-5 6 6.7 IO 6 4 8 34 19 15 II

18 V ägen  V o u llerim — H arads °>3 19 5.8 175 19 2.5 5 95 27 68 III
— N ed erk a lix  V ä g d istr ik t . . 0 48 4-7 IO 43 0 0 101 3 i 70 IV
a V ägen  B rändön— Bens byn, 

km  10 ................................. 2-5 38 6.0 35° 43 20 40 175 56 119 II
e Gunböle anhalt, ku stlan ds

vägen H ärn ösan d—  
S u n d s v a ll ............................ 1.4 17 6.4 110 17 11 22 126 66 60 III

32821 ” P r o v  nr 1 från  H ållhägn s- 
d iket”*) ............................... 0 26 5-2 288 2 3 0 0 1 1 5

4 8
IV

32822 ” P r o v  nr 2 från  Lom - 
tjärn  sbäcken”*) ............. 0 21 4.8 256 18 0 0 8 5 3 i — IV

* Analyserna utförda av Statens Provningsanstalt.

tydande (upp till 46 mg/l), och surhetsgraden är avsevärd ofta 
mindre än 6,0, dock endast undantagsvis mindre än 5,0). Humushalten 
är rätt hög (färg upp till 950 mg /l, i regel dock betydligt lägre). Sam
mansättningen synes vara betingad av myrmarkerna och likartade mark



typer, och förkomsten av betongskador torde flerstädes kunna ställas i 
samband med vattnens aggressivitet.

A rn n . P å  g ru n d  a v  a tt ett v a tte n s  sa m m a n sä ttn in g  på  en  o ch  sam m a p la ts 
v a r ie r a r  m ed å rstid , n e d e rb ö rd sfö rh å lla n d e n  o. s. v ., g ä lla  de a n fö r d a  a n a ly se rn a  
end ast fö r  de fö rh å lla n d e n , u n d er v ilk a  p ro v e n  ta g its  (so m m a re n  o ch  h östen  

1932).
E tt  exe m p e l på v a r ia tio n e n  i e tt  v a tte n s  sa m m a n sä ttn in g  v id  o lik a  tid p u n k te r  

fr a m g å r  a v  ta b e ll 5 (v a tte n  fr å n  H o rsn ä s  m osse  i S m å la n d ). T r o t s  a tt v a r ia t io 
nen u p p e n b a rlig en  k a n  v a r a  m y ck et stor, ä r  jä m fö r e ls e n  m ellan  de o lik a  la n d 
skap en s v a tte n ty p e r  b e rä ttig a d , då de sa m tlig a  stu d erats  in om  en en sarta d  tid s
p erio d  a v  å re t, så  som  h ä r  v a r i t  fa lle t .

Tabell 5. Variationen i sammansättning hos vatten från Horsnäs mosse.
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Sept. 1932 ....................................................... 0 23 4.6 430 18 O 0 132 30 102 IV
A p ril 1933 ..................................... 0 52 4-5 15 47 O 0 66 32 34 IV

>> 1933 ..................................... 0 26 5-3 10 21 O 0 70 30 40 I V
M aj 1933 ..................................... 0 71 5-4 580 66 O 0 155 40 115 IV
Juli I933> uppström s............... 0 57 4.5 640 52 O 0 167 30 137 IV

„ 1933, n edström s............... 0 39 5-i 75° 34 O 0 125 24 101 IV
A ug. *933, uppström s............... 0 62 5.6 1450 57 O 0 295 102 193 IV

f t 1933, n ed ström s............... 0,9 37 6.4 960 42 7 14 186 69 117 III

B. Betonganalyser.

Ett antal skadade betongtrummor ha även undersökts genom analys, 
varvid speciellt bestämts porositet, karbonatiseringsgrad och ungefärligt 
blandningsförhållande. Resultaten ha sammanställts i tabell 6. Samtliga 
dessa betongprov äro insamlade i Norrland. Siffrorna gälla givetvis för 
betongen i dess skadade skick, icke för det ursprungliga godset. Dess
utom må bemärkas, att de vid beräkningen av blandningsförhållandet 
erhållna värdena av analytiska skäl utvisa en något för låg cementhalt 
och för hög sandhalt, d. v. s. de angivna värdena skola tolkas så, att 
betongen icke varit magrare än den funna proportionen. Genomgående 
gäller, att de undersökta betongproven varit mycket porösa, antingen 
detta nu berott på den ursprungliga beskaffenheten eller varit en följd  
av utlösningen.

En uppfattning om den normala porositeten hos rör av olika tillverk
ning erhålles genom att studera sammanställningen sid. 55— 57 och tabell



Tabell 6. Skadade betongtrummor från Norrland.

M otsvaran
de vatten i 

tab. 4.

B e t o n g Porosi
tet vo
lympro

cent

Halt C 0 2 
viktpro

cent

Betong
blandningen 

icke magrare 
ä n :M ärke 0  r t

1 1 Grisbackaåkern, vägen
Umeå— Vännäs .............. 19-3 346 1 : 4.8

5 5 Ersnäs, km 19/100 ........... 15-5 4-23 1 : 3-5
6 Kustlandsvägen vid Mått-

sundsvägen ...................... 14.8 3.02 1 : 3 . 8
— 7 Vägen mellan Antnäs och

G ä d d v ik ............................ 21.6 3-48 1 : 4-5
10 10 Gränsen mellan Neder-

Luleå och Råneå; kust
landsvägen ...................... 17.6 3-91 1 : 5 . 8

— 11 Kustlandsvägen, 2 km sö
der om Jämtön .............. 20.4 3-34 1 : 3.2

— 12 Ö verkalix samhälle .......... 25-3 4.62 1 : 6.1
— 14 Vägen U llatti— Dokkas,

km 50/145 ....................... 20.1 5*57 1 : 3.6
— 15 Vägen Gellivare— Hakkas,

km 48 .............................. 18.9 2.74 1 : 4-3
18 18 Vägen Vuollerim — Harads 15*5 3.81 1 : 4.7
— 19 N orr om Harads .............. 14.8 3-5° 1 •' 5
— 20 N orr om Harads, oskadat

prov ................................... 16.6 4.24 1 : 5-1
— 11 D :o skadat prov .......... 22.4 3.80 1 : 7
— — Nederkalix vägdistrikt . . . 26.2 3-57 1 : 5-3

18, sid. 71. I det föreliggande normförslaget (se sid. 77) har en porosi- 
tet av 12 volymprocent angivits som övre gräns.

I ett fall ha analyser kunnat utföras dels på ett betongrör, som varit 
utsatt för frätning, dels även på samma slags rör, som icke använts. I 
det förra fallet har rörets såväl övre som undre delar analyserats, vilket 
visat, att den övre delen hade ungefär samma sammansättning som det 
icke använda röret, medan bottenpartierna förlorat ungefär 1/3 av såväl 
sin kalk- som kiselsyrehalt, d. v. s. undergått en mycket betydande urlak- 
ning, bl. a. resulterande i att den skadade betongen skenbart visar en be
tydligt magrare blandning (tabell 7).

Tabell 7. Betongtrumma.

B e t o n g Betongblandningen icke

Märke magrare ä n :

1 a Använt rör, övre del .......................................... 1 : 3-7 
1 : 6.5 
1 : 3-9

1 b „ undre del ........................................
2 Icke använt rör ....................................................

För att exempelvis på ort och ställe hastigt kunna bilda sig en uppfatt
ning om betonggodsets porositet, kan följande enkla prov rekommen
deras (under förutsättning att betongen tillverkats av portlandcement).



På en färsk brottyta av godset drypas 
några droppar av en i % -ig alkoholisk 
lösning av fenolftalein, varvid de par
tier, som icke karbonatiserats, färgas 
intensivt röda, medan det karbonatise- 
rade godset förblir ofärgat. Gränserna 
mellan dessa partier uppträda meren
dels mycket skarpa, och det är därför 
lätt att iakttaga, hur djupt in karbona- 
tiseringen trängt. I ett från början 
mycket poröst rör är godset redan efter 
kort tid alltigenom karbonatiserat, me
dan ett från början tätt gods även efter 
många år endast visar ett helt ytligt karbonatskikt. Typiska exempel 
framgå av fig. 22.

KAP. VII. UNDERSÖKNING BETRÄFFANDE DEN 
AGGRESSIVA INVERKAN A V  OLIKA SLAG  

A V  VATTEN PÅ BETONGRÖR A V  
OLIKA TILLVERKNING.

Avgörande för betongrörs kemiska beständighet i vatten är såväl vatt
nets art som rörens kvalitet. Några kvantitativa uppgifter om de i Sve
rige förekommande ytvattnens aggressivitet gentemot betongrör av oli
ka kvalitet finnas emellertid ej. Vissa kvalitativa uppgifter härom med
delas i facklitteraturen (se kap. V ) , men icke några upplysningar av den 
art, att de möjliggöra ett bedömande av goda och dåliga betongrörs livs
längd i speciella fall.

Med föreliggande undersökning har avsetts att på kort tid erhålla en 
approximativ uppfattning om i vilken grad olika i Sverige förekomman
de typer av ytvatten påverka livslängden hos skilda slag av betongrör.

Då praktiska försök i full skala svårligen medgiva innehållandet av 
renodlade och konstanta betingelser och dessutom äro synnerligen kost
samma, har undersökningen förlagts till laboratorium men arrangerats 
så, att anknytningen till praktiken i görligaste mån bibehållits.

Undersökningsmetodik.

I stället för att, så som vore närmast analogt med förhållandena i 
praktiken, låta stora mängder vatten av fixerad sammansättning konti
nuerligt strömma genom försöksrör, vilket dock icke med rimliga me
del kan utföras på ett laboratorium, ha rören automatiskt doppats ett 
mycket stort antal gånger i följd i behållare med olika vatten, som re

Fig. 22. F enolftalein prov. D e partier 
som färg ats röda äro icke karbona- 
tiserade, medan de o fä rga d e  p arti
erna äro fu llstän d igt karbonatise- 

rade.



gelbundet förnyats samt i 
vissa fall kontinuerligt kor
rigerats till sin sammansätt
ning.

För ändamålet ha 4" be
tongrör, avkapade till 20 
cm längd, upphängts i sär
skilt tillverkade doppnings- 
maskiner (fig. 23), där de 
medelst en motordriven ex- 
centeranordning oupphörligt 
lyfts ur och sänkts ned i be
hållare med respektive vat
ten. Rören ha vägt 3— 5 kg 
per styck och i varje behål
lare om 10— 12 liters rymd 
ha samtidigt doppats tvenne 
försöksrör. Samtliga vatten 
ha förnyats varje vecka, och 
vissa vatten av mer aggres
siv art ha korrigerats kon
tinuerligt. Doppningshastig-

Fig. 23. A n ord n in gar fö r  undersökning av in ver- heten har varit 4 dopp-
kan av o lika  slag  av vatten  på betongrör (” dopp- ningar pr minut, motsva-

ningsm askiner” ). . 1
rande ca 2.000.000 dopp- 

ningar per år. Angreppen på rören ha kontrollerats dels genom besikt
ning, dels genom vägning efter vissa försökstider. (En del vägningar 
ha skett i luft efter torkning; andra åter i vatten, varvid försöken ej be
hövt avbrytas).

För undersökningen använda vatten.

För beredning av vattnen har använts Stockholms vattenledningsvat
ten (resp. Hagalunds vattenledningsvatten, som har en mycket likartad 
beskaffenhet) samt i viss utsträckning destillerat vatten. Vattenled- 
ningsvattnens sammansättning framgår av tabell 8.

Under en första försökstid om 6 månader användes följande vatten: 
A  1 Stockholm svatten,
A  2 „  , hum ushalt 650 m g P t/ lite r1
A  3_______  „  , „  1000 „  1

1 F ö r beredning av de hum ushaltiga vattnen användes en hu m ifierad  to rvd y  av 
lö vk ärr- och vitm osstorv, erhållen från  Statens Järn vägars to rv p u lv erfa b rik  i V is -  
landa. T o rv d y n  urlakades med vatten  till önskad koncentration. E x tra k tet användes 
e fter  avsiln in g och innehöll fin a  torvp artik lar.



F ig. 24. Förän dringarna av kalkhalten  hos vattnen A  I— A  7 under en
försöksvecka.

Tabell 8.

S tockho lm s vatten
ledningsvatten*

H agalunds vatten
ledningsvatten

Indunstningsrest ............. .................  m g/liter 113 140
G lödgningsåterstod IOI 83
O rgan isk  substans ......... 12 57
S i0 2 ..................................... 6
F e 20 3 + A 120 3 ............. 1
C aO  ..................................... 34 30
M gO  ................................... 7 8
S 0 3 ..................................... 16 16
C l ............................. 12 5
F ri C 0 2 ............................... ca 4 5
H elbunden C 0 2 ............. 19 26
A g g re ss iv  C 0 2 ............... ............ ca 4 5
F ä rg  ..................................... 49
P h  ................................................ 7)4 6,5
T o ta l hårdhet .................. 4,4 3,6

* A n alys enligt Statens P rovnin gsanstalts undersökningar 1929, B eton g 192g, 100.



Fig. 25. Förändringarna av halten aggressiv kolsyra hos vattnen A  4 och 
A  5 under en försöksvecka.

A  4 Stockholm svatten, aggressiv  ko lsyra  upp till 30 m g/liter2 
A  5 „ , „  „  „  80 „  2
A  6 „  , hum ushalt 650 m g P t/ lite r1, a gg ressiv

kolsyra  upp till 30 m g/liter2
A  7 D estillerat vatten.

Huru kalkhalt och halt av aggressiv kolsyra varierade i dessa vatten 
under en veckas lopp framgår av fig. 24 och 25.

Tvenne försöksserier utfördes med dessa vatten. I den ena serien, be
tecknad A ', skedde doppningen oavbrutet vecka efter vecka. I den andra 
serien, betecknad A ", höllos vattenbehållarna tomma varannan vecka i 
avsikt att därigenom giva rören bättre tillfälle till karbonatisering genom 
luftens kolsyra.

Då det visade sig, att dessa vatten voro ytterst föga aggressiva och då 
under tiden verkställda analyser av ytvatten från olika delar av landet 
(j fr  kap. V I)  givit vid handen, att vattnen i praktiken kunde vara betyd-

2 Dessa koncentrationsvärden erhöllos intermittent, genom att kolsyra tillfördes en 
gång per dag.



Fig. 26. Förändringarna i kalkhalt och halt av bunden kolsyra och 
aggressiv kolsyra hos vattnen B 1— B 12 under en försöksvecka.

ligt mera aggressiva, avslutades serien A "  och rören därifrån fingo i 
stället doppa (4— 5 månader) i följande vatten.

B 1 Stockholm svatten, kon tinuerligt avhärd at3.
B 2 d:o  hum ushalt 500 m g Pt/liter.
B 3 Stockholm svatten, kon tinuerligt avhärdat, hum ushalt 500 m g Pt/liter, 

aggressiv  kolsyra  15 m g/liter4, p H =  6,o5.

3 Avhärdningen skedde medelst natrolit, som utbytte Ca * * mot N a \  Natroliten re-
genererades medelst ” saltning” 2 ggr per dag.



1 U V 1  ? r H  *

a g g ressiv  ko lsyra  30 m g/liter4, pH=  5,o5.

P h =  4>55.

B 4 Stockholm svatten, hum ushalt 500 m g P t/liter, aggressiv  kolsyra 
30 m g/liter4, pH =  5,o5.

B 5
B 6 „  , „  „  80
B  7 Stockholm svatten, ej avhärdat.

B  8 d:o, hum ushalt 500 m g P t/liter.

B  9 „  , „  1000
B 10 „  , „  500 „  , a gg ressiv  kolsyra  30.

m g/liter4.
B  11 „  , a ggressiv  ko lsyra  30 m g/liter4.
B 12 „ , „  „  80

Fig. 27. Förändringarna av surhetsgraden ( )  
hos vattnen B 3— B 6 under en försöksmånad.

Variationerna i kalk- 
halt och halt av bunden 
och aggressiv kolsyra i 
dessa vatten under en 
försöksvecka framgå av 
fig. 26. Förändringarna 
i surhetsgrad (pH) hos 
några av vattnen under 
en månads tid återgivas 
i fig. 27.

Vattnen B 3— B 6 hol
los under en första må
nad extremt sura enligt 
följande tabell:

Vattnet B 3 (spec.) pH =  4,3
B 4 „ „ =  3,3
B 5 „ „  =  3,3
B 6 „ „ =  3,0

men höjdes därefter till de tidigare angivna värdena och bibehöllos där 
under de återstående 4 månaderna av försökstiden.

4 Kolsyran tillföres kontinuerligt genom platta tygpåsar, placerade på behållarnas 
botten, varigenom halten aggressiv kolsyra kunde hållas tämligen konstant vid de an
givna värdena.

5 För att motväga den alkalitet, som vattnen erhöllo genom den utlösta kalken 
(sedermera till största delen utbytt mot natron) tillfördes kontinuerligt utspädd salt
syra till ett bestämt pH -värde, som dagligen kontrollerades; den kombinerade till
satsen av natrolit och saltsyra kan till sina biverkningar jämställas med en ekvivalent 
(och kvantitativt sett obetydlig) tillsats av koksalt, men har m öjliggjort att någor
lunda bibehålla vattnets mjukhet och aggressivitet trots pågående kalkutlösning.



Fig. 28. Rör undersökta i doppmaskinen.

Provade rörsorter.

I hela undersökningen ha 5 rörsorter (I, II, III, IV  och V I)  delta
git fullständigt. Tvenne rörsorter ha endast doppats i ett fåtal vatten 
(V II och V III). Rörsort V  avviker från de övriga genom att dimensio
nen är större (6"), varför endast ett rör doppats i varje vatten. En
dast så stor del av dessa rör ha neddoppats, att beröringsytan mellan gods 
och vatten blivit lika med förhållandena vid 4"-rören. Dessa rör ha pro
vats i de flesta vattnen.

I. M askinpressade rör av ordinär tillverkning . (F ig . 28, I)

Inre diam eter =  4".
G odsets porositet =  10 volym procent.

„  vo lym vikt =  2,30.
V atten läckn in g vid  täthetsprovning a v  de 20 cm långa rören (m edeltal) : 
7 mm pr 24 tim m ar.
R ören  äro tillverkade med en vä l graderad sand, varom  snittytans utseende 
ger en uppfattning, samt med våt konsistens, v ilk et fram går av den nå
got ru gg ig a  ( ” lä sk iga ” ) ytan. P å  grund av tillverkningsm etoden (press-



kärnans roterande rörelse inuti röret) och den läm pliga konsistensen ha 
rören  erhållit en in vändig ” presshud” , något som bid rager till rörens 
täthet.

II. M askinpressade rör av speciell tillverkning. (F ig . 28, II )

In re diam eter =  4".
Godsets porositet —  14 volym procent.

„  vo lym vikt —  2,16.
V atten läckn in g vid täthetsprovn ing (m edeltal) : 23 mm pr 24 tim m ar. 
V id  denna tillverkn in g ha a vsik tlig t ett par va n liga  fe l begåtts, näm ligen 
användande av fö r  fin k o rn ig  sand och fö r  to rr konsistens. D et senare 
h ar m edfört att press-huden saknas, och att rören  förete  en slät yta.

III. M askinstam pade rör. (F ig . 28, I I I )

In re diam eter =  4".
Godsets porositet = 1 1  volym procent.

„  vo lym vikt =  2,32.
V atten läckn in g vid täthetsprovn ing (m edeltal) : 34 mm pr 24 tim.

IV . Handstam pade rör. (F ig . 28, I V )

In re diam eter =  4".
Godsets porositet 20 volym procent.

„  vo lym vikt —  2,05.
V atten läckn in g v id  täthetsprovn ing (m edeltal) : 156 mm pr 24 tim.
P å  rören  kunde iakttagas tyd liga  stam pränder, som utvisade, att godsets 
kom pakthet v a r  i h ö g  grad  ojäm n.

V . Centrifugerade sm ält cem entrör. (F ig . 28, V )

In re diam eter —  6".
G odsets porositet =  4 volym procent.

„  vo lym vikt =  2,43.
V atten läckn in g v id  täthetsprovn ing (m edeltal) : 2 mm pr 24 tim.
D et g rö vre  m ateria let i godset u tgöres a v  splitt av  m asugnsslagg.

V I . Centrifugerade portlandcem entrör. (F ig . 28, V I )

In re diam eter =  4".
G odsets porositet =  7 volym procent.

„  vo lym vikt =  2,33.
V atten läckn in g v id  täthetsprovn ing (m edeltal) : 1 mm pr 24 tim.
Genom  den i detta fa ll tydligen  m ycket k r a ft ig a  cen trifu gerin gen  har det 
grö v re  m aterialet slungats ut åt periferien, sam tidigt som ett ca 5 mm 
tjo ck t skikt av p raktiskt taget rent cem ent bildats innerst. D etta  skikt b i
drager i hög grad  till rörens täthet.

V I I . Glaserade brända lerrör.

In re diam eter =  4".
Godsets porositet —  22 volym procent.

„  vo lym vikt —  1,99.
V atten lä ck n in g  vid  täthetsprovn ing (m edeltal) : 5 mm pr 24 tim.



In re diam eter =  4".
G odsets porositet —  19 volym procent.

„  vo lym vikt =  2,04.
V atten läckn in g vid  täthetsprovn ing (m edeltal) : 5 mm pr 24 tim.
R ören äro tillverkade av portlandcem ent försatt med en h ö g halt a v  rå 
lera i avsikt att uppnå stor täthet.

F örsöksresultat.

Vägningarna av rören efter olika tider utvisa, vilka viktändringar 
som de undergått under försökstiden. Dessa ändringar äro främst be-

Fig. 29. De sammanlagda viktdifferenserna för rören I, II, III, I V  och V I  i 
B-vattnen samt den på basis därav beräknade genomsnittliga ” livslängden” hos 

betongrör i dessa vatten.

tingade av vattnets inverkan men bero även av den fortskridande nor
mala karbonatiseringen av rören, dessas åldring, ävensom vissa övriga 
för de olika rören gemensamma faktorer, som ej sammanhänga med den 
specifika aggressiviteten hos vattnen. För att tydligare få fram vattnens 
inverkan har därför i samtliga fall de primärt erhållna viktändringarna 
omräknats så, att som viktdifferenser erhållits skillnaden mellan viktänd
ringarna hos respektive rör och de rör, som samtidigt doppats i vattnen 
A ' 1, A "  1 eller B 7. Härigenom ha dessa senare rör, som doppats i van- 
ligt Stockholmsvatten, tagits såsom utgångspunkt för jämförelsen och 
Stockholmsvattnet betraktats såsom ett icke (eller ytterst obetydligt)



aggressivt vatten, vilket med hänsyn till att vattnet förnyats endast 
en gång i veckan får anses vara berättigat.

Om viktdifferenserna för rörkvaliteterna I, II, III, IV  och V I hop
summeras för varje enskilt vatten, erhållas värden som utgöra ett rela
tivt mått på de olika vattnens aggressivitet i genomsnitt för dessa rör.

Dessa värden ha för B-vattnen inlagts i fig. 29, där vattnen ordnats 
efter tilltagande aggressivitet och där vissa data beträffande vattnen 
(bl. a. pH) även införts.6 Vattnens aggressivitet synes starkt bero på sur- 
hetsgraden, ehuru denna icke är ensamt avgörande härvidlag, då även 
andra faktorer inverka. En schematisk pH -skala visar aggressivitetens 
allmänna beroende av surhetsgraden. Viktdifferenserna angivas i gram 
pr månad men ha även omräknats i % av totala kalkhalten i rören7. U t
gående från antagandet, att röret är att anse som värdelöst vid en 
förlust av av kalkhalten, har livslängden hos försöksrören beräknats 
på basis av viktdifferenserna, varvid angreppet antagits fortgå med oför
ändrad hastighet.8 Då vidare angreppet på rören står i relation till ytans 
storlek men kan antagas fortskrida med i stort sett likformig hastighet 
in genom godset, blir rörens livslängd beroende av godsets tjocklek. I 
diagrammet har därför även angivits beräknad livslängd vid några olika 
godstjocklekar. De sålunda angivna måtten på vattnens aggressivitet 
mätt i livslängd hos rören måste givetvis anses som preliminära på grund 
av försökens kortvarighet (då emellertid försöken fortsättas, torde 
större säkerhet kunna vinnas på denna punkt) samt betraktade som 
behäftade med en viss osäkerhet på grund av de antaganden (om 
oförändrad angreppshastighet etc.), som ligga till grund för beräkning
arna. Det har emellertid ansetts erforderligt att evalvera försöksvär- 
dena i denna mera åskådliga form för att därmed möjliggöra ett prak
tiskt bedömande av angreppets betydenhet.

V ä rd en a  å livslängden gä lla  g iv etv is  endast under försöksbetingelserna. Om 
t. ex. ett rör utsättes fö r  a ggressivt vatten  endast å sin insida, b lir livslängden 
dubbelt så stor som den angivna.

6 D e enskilda värdena å v ik td ifferen sern a  i B -vattnen  ha, enär försöken  fortsättas, 
icke m edtagits i denna publicering utan kom m a att m eddelas i en fö ljan d e  redogö
relse. D etta  gäller även sam tliga värden fö r  rören i A -vattn en

7 S am tliga  rör ha därvid  beräknats v ara  tillverkade i blandning 1 : 3.
8 D etta antagande torde vara  rik tigt fö r  en någorlunda norm al kvalitet av rör i 

ett täm ligen aggressivt vatten. Ä r  röret m ycket poröst och underhaltigt, eller är v a tt
net m ycket aggressiv t och vattenom sättningen sam tidigt m ycket stor, har man anled
ning vänta, att angreppet sker med tilltagan de hastighet. O m  röret å andra sidan är 
synnerligen tätt, e ller om vattnets aggressiv itet är obetydlig, torde angreppet kunna 
ske med avtagande hastighet. Den av  am erikanaren T rem per  (loc. cit.) angivna fo r 
meln fö r  beräkning av  livslängden baseras på antagandet, att angreppets hastighet i 
sam tliga fa ll avtager snabbt med tiden. V id  användande av denna form el, erhållas 
em ellertid  m ycket osannolika värden på livslängden, v ilk a  ej överensstäm m a med den 
praktiska  erfaren heten  här i Sverige.



F ig. 30. Sam bandet m ellan fri, bunden och aggressiv  k o lsy ra  sam t surhets- 
graden ( / H) hos vatten, som endast innehålla C aO  och COo (enl. T illm an s).

A v diagrammet framgår, att betongrör äro synnerligen beständiga i 
hårda vatten, som sakna aggressiv kolsyra. Värdet på pH är då i regel 
större än 6,8. I hårda vatten med måttlig halt av aggressiv kolsyra eller 
i mjuka vatten utan aggressiv kolsyra ha rören en påtaglig livslängd, 
som emellertid kan bli relativt kort, om halten aggressiv kolsyra är hög 
(trots avsevärd hårdhet) eller om vattnet är mycket mjukt. Surhets- 
graden för dessa vatten varierar i allmänhet mellan pH =  6,8 och pH —  
=  5,0 —  4,5. Rörens livslängd i hårda vatten med mycket hög halt av 
aggressiv kolsyra samt i mjuka vatten med en avsevärd kolsyrehalt är 
mycket begränsad. />7/-värdet för dessa vatten är i regel mindre än 
5,0 —  4,5. Dessa slutsatser gälla särskilt för rör av klenare dimensioner. 
En relativt hög halt av humusämnen i vattnet synes ej medföra ökning 
av angreppet.

På basis av dessa försöksresultat samt med hänsynstagande till inrap



porterade erfarenheter och till utförda analyser av svenska ytvatten, har 
en schematisk klassindelning genomförts för dessa vatten med hänsyn 
till deras aggressivitet vis-å-vis betongrör. Denna indelning återfinnes 
i tabell 4 i kap. X II om förslag till normalbestämmelser för betongrör till 
vägtrummor, där det även angives, i vilka fall en ytbehandling av rören 
synes böra tillrådas för ökande av livslängden. Klassindelningen har 
även markerats i fig. 30, som sammanställts för att belysa sambandet 
mellan fri, bunden och aggressiv kolsyra samt pH (beräkningen utförd 
enl. J. Tillmans, ” Die chemische Untersuchung von Wasser und Ab- 
wasser” , Halle 1932).

De olika rörsorternas beständighet mot aggressiva vatten framgår av 
tabell 9, som angiver summa viktminskning pr månad hos resp. rörkva
litet i samtliga B-vatten, jäm fört med vanligt Stockholmsvatten.

Tabell 9. Jämförelse mellan beständigheten hos olika kvaliteter av
portlandcementrör.

II
M askin 
pressat

porösare
rör

V I
S lun gat

rör

I
M ask in 
pressat
tätare

rör

I II
M askin-
stam pat

rör

I V
H and-

stam pat
rör

Sum m a m ed elviktd ifferen s per
månad i sam tliga B -vatten, gr 95 155 215 232 267

d :o endast i vatten med lika
m ed eller m indre än 5,0,9 g r . . . 73 112 140 168

00VO

D e undersökta 4"-rörens sannoli
ka genom snittliga relativa livs
längd i dessa m ycket sura v a t
ten, beräknad med hänsyn till
rörens olika vikt, livslängden
hos det handstam pade röret
satt =  1 ......................................... 5 4,5 3 2 I

K onstaterad  läckning hos fö r
söksrören, m m /dygn ............... 23 1 7 34 156

9 V attn et B  4 (spec.) ej m edtaget på grund av en fö r  detta vatten gällande högst 
osannolik s i f fr a  betr. en rörkvalitet.

Den funna rangordningen följer i stort sett rörens kvalitet, med det 
undantaget, att det maskinpressade porösare röret intager en förvånans
värt gynnsam plats. Detta torde sammanhänga med att detta rör har en 
särskilt slät yta i all synnerhet jäm fört med det andra, maskinpressade 
röret, som har en påfallande ojämn yta. Sannolikt kommer skillnaden 
mellan dessa bägge rör att bliva mindre, ev. omkastas, vid längre för- 
sökstid.



De slungade smältcementrören visa icke någon ökad resistens utöver 
portlandcementrören. Jämfört med de bättre av dessa senare äro smält
cementrören snarare mindre beständiga. De ha medtagits i undersök
ningen i syfte att klargöra om den använda speciella cementsorten med
förde någon ökad livslängd hos rören. Några andra speciella cement 
ha ej undersökts i detta sammanhang, ehuru man torde ha rätt att vänta 
sig en i viss mån ökad beständighet genom lämpligt val av cement.

För att på annat sätt belysa frågan om olika vattens aggressivitet gent
emot hårdnat cement, har Statens Provningsanstalt utfört extraktions- 
försök enligt den metodik, som beskrivits i Betong h. 4 1929, sid. 136 
ävensom i Meddelande nr 48 från Statens Provningsanstalt.

De vatten, som kommit till användning, ha varit dels destillerat vat
ten (2 parallellprov) dels två olika norrländska myrvatten, vilkas sam
mansättning framgår av analyserna (märkta 32821 och 32822) i tabell 4. 
Det hårdnade cementet var berett av A-cement med en vattenhalt mot
svarande normalkonsistens. Det hårdnade och krossade provet var ca 
4 år gammalt.

Resultaten av extraktionsförsöken framgår av tabell 10.

Tabell 10. Vid extraktionsförsök utlöst mängd CaO i mg.

Cementprov: 10 gr. Vattenmängd: 24 1. Försökstid: 4 dygn.

M  y  r v  

P r o v  nr 1

a t t e n 

P r o v  nr 2
D estillerat vatten 

(parallellprov)

1 :a d y g n e t ..................................... 54 82 64 71
2:a  „ ..................................... 30 82 67 64
3 :e „  ..................................... 40 82 70 69
4 :e „ ..................................... 39 92 71 70
T ota lt ....................................... 163 338 272 274

A v de båda myrvattnen har prov nr 2, som är surast, utlöst den största 
kalkmängden och överträffar häruti även destillerat vatten. A v  vissa 
skäl synes dock den större surhetsgraden icke ensamt ha varit orsak till 
den konstaterade skillnaden mellan de båda myrvattnens angreppsför- 
måga på cementpartiklarna. Det synes nämligen sannolikt, att en kon
staterad större utfällning på cementpartiklarna av organiska ämnen från 
vattenprov nr 1 utövat en större skyddsverkan på cementet än vid för
söket med vattenprov nr 2.



KAP. VIII. UNDERSÖKNING A V  OLIKA YTBEHAND* 
LINGSMATERIALS SKYDDSFÖRM ÅGA M OT HUMUS* 

H ALTIG T OCH KOLSYREHALTIGT VATTEN.

Undersökningen av de olika betongrörsorternas beständighet vi
sade bl. a., att vissa sura vatten påtagligt angripa betongrör, i syn
nerhet då rören äro av mindre god kvalitet. Det har därför ansetts 
behövligt att även undersöka ett antal ytbehandlingsmaterial i avsikt att 
kunna bedöma, vilka av dessa som eventuellt böra rekommenderas i fall, 
då vattnet är särskilt aggressivt.

Det har härvid endast varit möjligt att medtaga ett mycket begränsat 
antal av sådana material, och de som kommit i fråga ha valts därför, 
att de antingen äro särskilt vanliga för likartade användningsområden 
eller därför, att vissa speciella uppgifter förelågo, på grund varav mate
rialen kunde förmodas vara särskilt lämpliga.

De material som sålunda undersökts, äro följande. (Under a) anfö- 
res det material, som använts för en första ytbehandling, under b) det 
material, som använts för en andra ytbehandling).

1) A sfa ltlö sn in g :
a) tunn: a sfa lt (penetration 50— 6 0 ) +  33 %  solventnafta;
b) t jo c k : „ +  25 %  „

2) E m u ltit:
a) tun n: em ultit (2 K 3 ) +  65 %  vatten ;
b) t jo c k : „  „  +  15 %  „

3) A sfa ltlö sn in g  +  va rm asfa lt:
a) tunn a sfa ltlö sn in g : a sfa lt (penetration  50— 60) +  33 %  so lven tn afta;
b) va rm asfa lt: a sfa lt (penetration  50— 60) vid  150°.

4) L ösning av stenkolsbeck  +  varmt sten ko lsbeck:
a) lösning av stenkolsbeck: stenkolsbeck +  25 %  so lven tn afta;
b) varm t stenkolsbeck: stenkolsbeck vid  150°.

5) Varm asfalt (enbart) :
A s fa lt  (penetration 50— 60) vid 150°.

6), A s f  alt em ulsion :
a) tu n n : flintkote +  20 %  v a tte n ;
b) t jo c k : „  +  8 %

7) G um m icem ent:
a) tunn kvalite t:
b) tjo ck  „

8) G um m ibitnm en:
a) tunn k valite t;
b) tjo ck  „



9) A nhyd rol:

a) tunn kvalitet;
b) tjock  „

Undersökningsmetod.

Ytbehandlingsmaterialen anbringades på 20 cm långa 4" betongrör av 
en särskilt otät sort (rörsort IV  enligt kap. V III  med en porositet av 
omkring 20 volymprocent), varvid rören doppades i resp. material. H är
igenom avsågs att eliminera ev. subjektiva fel och olikheter, som kunna 
uppträda vid materialens anbringande på annat sätt, t. ex. vid bestryk- 
ning med borste. De ytbehandlade rören upphängdes efter vägning på 
gummiskodda hakar i en av de tidigare omnämnda doppningsmaskiner- 
11a och underkastades kontinuerliga doppningar dels i humushaltigt vat
ten (färgstyrka motsvarande 1000 mg Pt/1), dels i starkt kolsyrehaltigt 
vatten (koncentration =  80 mg aggressiv C0 2 pr 1). Efter ungefär 
år upptogos rören, avtorkades och vägdes. Viktökningen angiver den 
mängd vatten, som utifrån upptagits av det ytbehandlade röret. Ju mind
re denna viktökning är, dess större får materialets skyddande förmåga 
anses vara.

Mätningsresultat.

A. Materialåtgång. A v tabell 11 framgår materialförbrukningen pr m2 
röryta för de olika ytbehandlingsmaterialen. Tabellen upptager skilda 
siffror för första och andra ytbehandling samt total materialåtgång. Den 
största åtgången uppvisa de varma materialen samt flintkote, den minsta 
åtgången konstateras hos emultit, medan övriga material ligga däremel
lan. (Materialåtgången för gummicement har ej bestämts men torde 
närmast vara jämförbar med varmasfaltens. Anbringandet av gummi
cement på rör är förenat med vissa svårigheter.)

Tabell 11. Materialåtgång vid användande av ytbehandling smat erial.

Y  tbehandlingsm aterial
M aterialåtgån g i k g/m 2

ia
ytbehandling

2 a
ytbehandling T o ta lt

1) A sfa ltlö sn in g  .................................................. 0.165 0.151 0.316
2) Em ultit ............................................................. 0.088 0.050 0.138
3) A sfa ltlö sn in g  + v arm asfa lt .................... 0.241 1.48 1.72
4) Lösn in g av stenkolsbeck + varm t sten- 

kolsbeck ........................................................... 0.181 1.00 1.18
5) V a rm asfa lt (enbart) ................................. 1.61 — 1.61
6) A sfaltem u lsion  (flin tko te) .................... 0.424 0.909 i -33
7) Gum m icem ent ................................................ — —
8) Gum m ibitum en ........................................... 0.104 0.105 0.209
9) A n h yd rol ...................................................... 0.196 0.214 0.410



Tabell 12. Ytbehandling smaterial ens skyddsförmåga.

Y  tbehandlingsm aterial V atten so rt
V ik tö k n in g  i gr

enkelvärden m edeltal

1) A sfa ltlö sn in g  ................................................ humus
c o 2

128, 131 

i 95> 132
130

164

2) E m ultit ......................................................... hum us
C 0 2

IOI, I23
178, 183

112
181

3) A sfa ltlö sn in g  + v arm asfa lt ...................... humus
C 0 2

38, 64
76, 96

5 i
86

4) L ö sn in g  av stenkolsbeck + varm t sten
kolsbeck ...........................................................

hum us
C 0 2

23, 35 
159. “ 6

29
138

5) V a rm a sfa lt (enbart) ................................... hum us
C 0 2

40, l82 
298, 249

i n
274

6) A sfa ltem u lsion  (flin tk o te) .................... hum us
C 0 2

IO8, I65 
l82, 212

137
197

7) Gum m icem ent .............................................. humus
c o 2

73» 109
91»

9 i
9 i

8) G um m ibitum en ......................................... humus
C 0 2

51, 119
59. 69

85
64

9) A n hydrol ...................................................... humus
c o 2

71, 57 
192, 241

64
217

B. Skyddsförmåga. Den ovan nämnda viktökningen hos betongrö
ren till följd av uppsugen vattenmängd framgår av tabell 12. Anmärk
ningsvärt är, att intet av ytbehandlingsmaterialen kunnat fullständigt 
hindra vattenabsorbtion, samt att denna i regel är avsevärt större, då 
vattnet är kolsyrehaltigt, än då det är humushaltigt.

I avsikt att erhålla en schematisk överblick över materialen i berörda 
hänseende, ha de i tabell 13 indelats i grupper och betecknats som myc
ket goda, goda, mindre goda och dåliga, då vattenabsorbtionen varit resp. 
mindre än 60 gr, 60— 120 gr, 120— 180 gr och över 180 gr. (De be- 
strukna rörens porositet och dimensioner voro sådana, att betonggodset 
kunde absorbera högst ca 300 gr vatten.) A v tabellen framgår, att skydds- 
förmågan är störst hos varmasfalt pålagd efter en föregående ytbehand
ling med asfaltlösning, därnäst hos gummibitumen samt varmt sten- 
kolsbeck efter föregående behandling med en lösning av stenkolsbeck. 
Sämsta skyddsförmågan har konstaterats vid användandet av enbart 
varmasfalt (utan förbehandling).

Det bör slutligen anmärkas, att ett ytbehandlingsmaterial givetvis kan 
besitta en avsevärd skyddsförmåga, även om det icke är fullt ogenom- 
släppligt för vatten, då det i varje fall bromsar upp vattenpassagen och 
den därav föranledda utlösningen.



Tabell 13. Ytbehandlingsmaterialens skyddsförmåga (schematiskt).

Y  tbehandlingsm aterial

<5 k  y  d d s f ö r m å g  a. i :

H u m ushaltigt vatten K o lsyreh altig t vatten

m ycket
god god

m indre
god dålig

m ycket
god god m indre

god
dålig

3) A sfa ltlö sn in g  + v arm 
a sfa lt .............................. + +

8) Gum m ibitum en ........... + +
4) L ösn in g av  stenkols-

beck + varm t stenkols-
beck ................................... + +

7) Gum m icem ent ............... + +
9) A n h yd rol ........................ + +
2) E m ultit ............................ + +
1) A sfa ltlö sn in g  ................. + +
6) A sfaltem ulsion  ( flin t

kote) ................................ + +
5) V a rm a sfa lt (enbart) . . + +

KAP. IX. UNDERSÖKNING A V  OLIKA YTBEHAND» 
LINGSMATERIALS OCH OLIKA BETONGRÖRS 

M OTSTÅNDSFÖRM ÅGA M OT  
MEKANISK NÖTNING.

Betongrör använda som vägtrummor, bli ofta utsatta för meka
nisk åverkan genom sand och grus, som medföres av det genomström
mande vattnet. Ett typiskt sådant fall av erosion i trumbottnen 
synes å fig. 31. Den där avbildade kulver- 
ten, som enligt uppgift nedlagts år 1923 i 
närheten av Borås, har genomströmmats 
av ett föga aggressivt vatten, vars sam
mansättning framgår av analysen i tabell 
14. Erosionen har varit så kraftig, att 
betongen slitits ned ända till armerings- 
ringarna, som blivit blottade. Enligt ana
lyser motsvarade cementhalten i rörgod
set en blandningsproportion av högst 
1:4 ,9  i rörets övre (oskadade) del och 
högst 1: 6,8 i rörets undre (skadade) del,

Då även andra mer eller mindre likartade fall förekommit, har det 
ansetts vara av vikt att undersöka ytbehandlingsmaterialens motstånds- 
förmåga i detta avseende. Materialens kemiska resistens är givetvis prak
tiskt utan värde, om de hastigt nötas bort. De undersökta materialen ha 
varit desamma som i kap V III, varjämte även inertol provats.

F ig. 31. B eton gku lvert, skadad 
genom  vattnets erosion.



Tabell 14. Vatten från trakten av Borås.
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U ndersökningsm etod.

I en för ändamålet särskilt kon
struerad försöksapparat (fig. 32) 
bragtes en blandning av vatten och 
finmakadam (kornstorlek 4— 8 mm) 
att med hjälp av ett skopverk på 
likformigt sätt strömma genom ett 
system av de för undersökningen 
avsedda ytbehandlade rören, vilka 
upphängts sick-sackformigt i 30° 
lutning. Blandningen av vatten och 
finmakadam återgick efter passagen 
till skopverket och fick sålunda cir
kulera. Finmakadamen förnyades 
var 50 :e timme. Samtliga rör voro 
ituskurna på längden för att göra 
det lättare att besiktiga loppet och 
följa förändringarna i detta.

Försöksrörens utseende framgår 
av fig. 33 och 34. Förändringarna 
hos ytskikten till följd av slitaget ha 
under försöken noga följts och 
åskådliggjorts genom avritning ef
ter var 50 :de timme, i vissa fall även 
efter 15 timmar.

Fig. 32. Försöksapparat för undersök
ning av olika ytbehandlingsmaterials 
och olika betongrörs motståndsförmåga 

mot mekanisk nötning.

Mätningsresultat.

De olika ytbehandlingsmaterialen 
ha vid dessa jämförande slitagemät

ningar visat mycket olika motståndsförmåga mot nötningen. Typiska 
exempel på dennas fortskridande under försöken framgå av fig. 35. Ett



F ig. 33 och 34. Försöksrör.

skyddsskikt erhållet genom dubbel ytbehandling med asfaltlösning en
ligt kap. V III  (fig. 35 A ), visar redan efter 50 timmar ett antal smärre 
hål, och efter 250 timmar är beläggningen uppsliten utefter loppets hela 
längd. Ungefär likartade nötningsfö.rlopp uppvisa flera andra relativt 
tunnflytande material. Ännu mycket ömtåligare för nötning är en as
faltemulsion sådan som flintkote (fig. 35 B ), i vilket fall loppet blivit 
uppslitet på mindre än 50 timmar. En ytbehandling medelst asfaltlös
ning +  varmasfalt ger däremot en mycket slitstark beläggning (fig. 
35 C) ; ännu efter 500 nötningstimmar förmärktes intet angrepp på 
denna.

En schematisk översikt över resultaten återfinnes i tabell 15, där teck
net -f- markerar, att materialet vid observationen syntes helt oskadat, 
medan —  anger, att det uppstått hål på beläggningen och =  att belägg
ningen blivit bortsliten utefter rörets hela längd.



Tabell 15. Ytbehandlingsmaterialens motständsförmåga mot mekanisk
nötning (schematiskt).

M a t e r i a l
*5

F

50

ö r 

100

s ö

150

k s t 

200

i d 

250

i t 

300

i m 

350

m

400

a r 

450 500

3) A sfa ltlö sn in g  + varm as
fa lt ......................................... + + + + + + + + + + +

5) V a rm a sfa lt  (enbart) __ + + + + + + + + + .+ +
7) Gum m icem ent .................. + + + + + + + + + + +
4) L ösn in g av stenkolsbeck

+ varm t stenkolsbeck . . . + + + + ( - ) ( - ) ( - ) — — — —

1) A sfa ltlö sn in g  .................... + — — — — -----

2) E m ultit ................................. + — — — —

9) A n h yd rol .............................. — — =

10) Intertol ................................. ( - ) — —

8) Gum m ibitum en ............... =  •)
6) A sfaltem ulsion  (flin tko te) =

* Materialet visserligen nedslitet men har djupgående impregnerat godset och har 
därför fortfarande en viss skyddsförmåga.

Bedöm ningen av de o lika  ytbehandlingsm aterialen  gä ller g iv etv is  endast un
der förhållanden analoga med dem, som rått vid  de relaterade undersökningarna. 
U n der andra betin gelser kan helt n aturligt värdesättn ingen  av de olika m ateria
len bli en annan.

Som ett komplement till ovanstående undersöktes på analogt sätt även 
några obestrukna rör. Resultaten åskådliggöras på likartat schematiskt 
sätt i tabell 16, där +  på samma sätt anger, att godset vid observationen 
syntes helt oskadat, medan —  markerar en ringa och =  en stark nedslit
ning. Det största slitaget observerades å det handstampade röret (rör
sort IV  enligt kap. V II)  och det starkt lerhaltiga röret (rörsort V III), 
medan slitaget var vida mindre å de maskintillverkade portlandcement- 
rören. Glasyren på lergodsröret nöttes bort relativt fort. Särskilt på
fallande var, att det centrifugerade portlandcementröret blev starkt ned-

Tabell 16. Olika rörsorters motständsförmåga mot mekanisk nötning
(schematiskt).

R  ö r s 0 r t
15

F örsö kstid  i tim m ar 

50 100 150 200 250

11) M askinpressat (I)  ..................................................
12) M askinstam pat ( II I)  ..............................................
13) H andstam pat ( I V )  ..................................................
14) C en trifu gerat portlandcem entrör ( V I )  ...........
15) G lacerat, bränt le rrö r ( V I I )  ...............................
16) A rte rö r  ( V I I I )  ........................ ................................ T

i 
i 

1
+

+ +  +  +  ( - )  ( - )
+  ( - )  ( - )  ( - )  ( - )

= • )

* Stark nedslitning av det invändiga cementskiktet.



F ig. 35- T yp isk a  exem pel på avnötningens 
fortskridan d e fö r  olika ytbehand- 

lingsm aterial.

slitet. Detta står uppenbarligen i samband med att det grövre stenmateria
let vid tillverkningen slungats mot rörets utsida, kvarlämnande ett ce- 
mentrikt och mindre slitstarkt inre skikt.

KAP X. PROVLEDNING A V  BETONGRÖR.

I samband med fältstudier och insamlande av vattenprov iakttog förf. 
en för nedläggning av en provledning och för fortgående observationer



lämplig plats i närheten av Ljungby köping inom Sunnerbo härad, K ro
nobergs län på den s. k. Horsnäs mosse. Det beslöts att utnyttja denna 
plats, och en serie betongrör nedlades i landsvägsdiket på vägens norra 
sida tätt intill dikets utlopp i den bäck, som rinner genom mossen.

Rören placerades i grupper om två till fyra stycken med ca i m öpp
ning mellan grupperna. Härmed avsågs att göra varje enskilt rör lätt 
åtkomligt för inspektion. Efter nedläggningen övertäcktes rören med 
io  å 15 cm dyjord. Vattnet i diket utgöres helt och hållet av myrvatten. 
Den analys som utfördes före rörens nedläggning, visade att vattnet var 
fullständigt mjukt och att dess surhetsgrad var så hög, att vattnets 
frätande förmåga kunde förväntas vara stor. Vattenföringen i diket är 
tämligen varierande men i allmänhet riklig och går aldrig ned till noll. 
Med hänsyn till största sannolika vattenmängd valdes rörens dimension 
till ca 15".

För resultaten av de vattenanalyser, som utfördes dels före rörens 
nedläggning, dels vid eller efter tidpunkten för nedläggningen redo- 
göres i kap. V I.

De rör som utvaldes för undersökning, voro av följande kvaliteter:

maskinpressade rör av portlandcement, 
maskinstampade rör av portlandcement, 
handstampade rör av portlandcement, 
centrifugerade rör av portlandcement, 
centrifugerade rör av smältcement, 
skakade rör av smältcement.

A v  de olika rören anskaffades 6 st maskinpressade 15" rör, 6 st. ma
skinstampade d:o, 18 st handstampade d:o, samt 5 st. centrifugerade 
390 mm rör. Ovannämnda rör voro tillverkade av portlandcement. V i
dare anskaffades 6 st centrifugerade 390 mm rör av smältcement och 
6 st skakade 450 mm rör av smältcement.

A v  de handstampade rören impregnerades 5 st med asfaltbitumen, 5 
st med anhydrol och 5 st nedlades utan behandling. Alla övriga rör ned
lades utan impregnering.

För undersökning av 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 täthets
provningarna framgå av tabell 17.

Å  brottstycken av de hållfasthetsprovade rören bestämdes vidare rör
godsets volymvikt, porositet, halt C02 och ungefärliga cementhalt. Re
sultaten av dessa bestämningar framgå av tabell 18.



Tabell 17. Undersökning av rör för provledning å Horsnäs mosse. 
Dimensioner, tryckhållfasthet och läckning.

Märke Tillverkningssätt

Gods- 
t j ock- 

lek

cm

Längd 
i led
ning

cm

Inre
diame

ter

cm

T ryck-
håll

fasthet

ton

Sjunk- 
ning vid 
täthets

prov

cm/dygn

C i— C 7 Maskinpressade ........ 3-5 76 37-5 2.80 0.70
S7—  S12 Maskinstampade __ 3.5 78 37-5 2.00 1.70
T13— T30 Handstampade ........ . 3-5 77 37-5 0.85 33-30
D31— D35 Centrifugerade . . . .  

(portlandcement)
4-7 124 39-o 7.10 0.00

D36— D41 D :o  ..............................
(smältcement)

4-7 124 39-o 4.80 0.07

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

4.0 131 45-o 2.80 0.03

A nm . A v  de handstam pade rören im pregnerades T ip — T24 med asfaltbitum en och 
T25— T30 med anhydrol e fter täthetsprovningen.

Tabell 18. Undersökning av rör för provledning å Horsnäs mosse. 
Volymvikt, porositet, karbonatiseringsgrad och cementhalt.

P ro v T  illverkningssätt
Volym  P o ro  H alt

B lan dn in gs
förhållande

T id  för till
m ärkt vikt sitet CO2

funnet
upp
givet

verkningen

c .  5. M askinpressade ......... 2.34 11.0 1.4 1 : 2.5 1 : 2.75 jun i 1932
S. 7- M askinstam pade ......... 2.26 I3*1 i -5 1 : 2.8 1 : 3 nov. 1932
T . 29. H andstam pade ........... 2.19 16.1 2.8 (1 : 3-2) 1 : 5 d :o
D. 32. C entrifugerade ...........

(portlandcem ent)
2-49 5-7 0.4 1 ; 3-5 1 : 4 dec. 1932

D. 37- C entrifugerade ...........
(sm ältcem ent)

2.46 6.8 0.5 i : 3.1 1 : 4 d :o

V . 44- Skakade ........................
(sm ältcem ent)

2.41 7-3 0.5 1 14.5 1 : 5-44 d :o

Anm . Bestäm ningen av blandningsförhållandet har skett genom  behandling av provet 
med saltsyra.

M etoden är endast approxim ativ  och anger alltid  något fö r  feta  blandningar, till 
fö ljd  av att sand- och stenm aterialet som regel innehåller större eller m indre m ängder 
i syran lösliga  föroren ingar.

S kulle  metoden ange ett magrare b landningsförhållande än det som uppgives, är där
emot den läm nade uppgiften  med visshet felaktig .

P r o v  T  29 visade sig innehålla kalksten. D å denna är löslig  i saltsyra, u tfa lle r be
stäm ningen av blandningsförhållandet oriktigt (an ger fö r fe t blandning).

Provledningen, som ställts under uppsikt av Svenska Väginstitutet, 
kommer att i fortsättningen inspekteras med regelbundna mellanrum, för 
att man skall kunna bestämma de förändringar, som de olika rören kom
ma att undergå genom inverkan av det aggressiva myrvattnet. När det
ta skrives, har ännu ingen inspektion företagits.



KAP. XI. FÖRSLAG TILL NORMALBESTÄMMELSER  
FÖR BETONGRÖR TILL VÄGTRUMM OR.

Den hållfasthetstekniska undersökningen har i överensstämmelse med 
erfarenheterna från praktiken visat, att betongrör, tillverkade i enlighet 
med nu gällande rörnormer,1 icke äga tillräcklig hållfasthet för de be
lastningar som uppträda i vägbankar. Särskilt gäller detta de större 
muffrören.

Genom de kemiska undersökningarna har vidare ådagalagts, att i åt
skilliga trakter av Sverige förekomma så starkt aggressiva vatten, att 
livslängden hos nu brukliga rörtyper kan bliva alltför kort. Bekräftelser 
härpå föreligga även i form av rapporter om skadade ledningar etc., var
vid man dock måste frånskilja de fall, där skadorna orsakats eller för
värrats av att rören vid leveransen icke uppfyllt de nu gällande kvalitets- 
fordringarna.

Det föreligger sålunda ett dubbelt krav på en förbättring av de nuva
rande betongrören i de fall, då de skola användas till vägtrummor.

Jämför man vidare de svenska betongrörsnormerna med de norska, 
danska, tyska, schweiziska och holländska, så finner man, att de svenska 
normerna föreskriva de klenaste godstjocklekarna och åtnöja sig med de 
lägsta hållfastheterna (tab. 19). Skillnaden mellan de svenska bestämmel
serna och de tyska, schweiziska och holländska är dessutom mycket stor, 
varvid det bör bemärkas, att de schweiziska normerna äro de moder
naste och ha tillkommit efter ett omfattande undersökningsarbete.

I motiveringen till de första svenska betongrörsnormerna (föreslagna 
1918, Betong 1918, 86) anföres, att godstjockleken ” bestämts efter i 
praktiken vunnen hävd.” Någon beräkningsmässig metod för bestäm
ning av godstjockleken har således ej använts. Dessa bestämmelser an
gående godstjockleken kvarstå även oförändrade i Svenska Kommunal
tekniska Föreningens normer av år 1931.

På grund av vad som framkommit genom föreliggande utredning, är 
det nödvändigt att uppställa större krav på betongrör till vägtrummor, 
än vad som f. n. är föreskrivet för betongrör för kommunala ändamål. 
Trots att förekomsten av olika rörnormer för skilda användningsområ
den i och för sig måste anses vara oläglig, har det synts svårt att nu få 
gemensamma normalbestämmelser för alla ändamål. Därför har för
slag till särskilda vägrörsnormer utarbetats i samarbete med fabrikan
terna, vilka biträda uppfattningen om behovet av att särskilda vägrörs
normer snart utfärdas.

1 F aststä llda  av Svenska K om m un altekn iska Föreningen år 1931 och gällande be
ton grör fö r  avloppsledningar.



Tabell ip. Jämförelse mellan olika länders betongrör snormer.

Rörens m inim iålder vid  le ve 
rans . . .  .....................................

T ä th e tsp ro v : 
tillåten v a tte n lä c k n in g .........

tillåten vattenabsorbation . .

S verige N o rg e D anm ark T ysk lan d Sch w eiz H ollan d

6 veckor

25 mm pr 
24 tim.

5 mån.

8 cm pr 
14 dygn

ej fa s t
ställd

8 cm pr 
14 dygn

ej fa s t
ställd 3 mån.

20 mm pr 
24 tim.

6 %

H å llfa s th e t: kg/cm k g /  cm kg/cm k g/cm kg/cm kg/cm
Inre rördiam eter 100 mm .. 15 15.4 16.9 20.0 25 —

150 „ . . 15 18.2 16.9 20.0 25 14
225 „ . . 15 17.1 17.7 21.3 25 17
300 „ . . 16 17.0 17.7 25.0 25 21
375 „ •• 17 21.9 17-5 27-3 30 22.5
450 „ .• 18 24.2 19.8 29.0 30 24-5
525 „ • • 20 30.0 23-5 30.0 36.5 26.5

G o d stjo ck le k : mm mm mm mm mm mm

Inre rördiam eter 100 mm .. 18 20 20 (25) 25— 28 —
150 „ . . 22 24 24 (25) 26— 30 30
225 „ . . 25 26 30 (32.5) 31—34 37-5
300 „ . . 30 30 35 (40) 40—43 45
375 „ •• 35 37 38.5 (47-5) 47.5—51 52.5
450 „ •• 40 45 45 (56) 55—59 60
525 „  • • 50 47 52-5 (62.5) 62.5— 67.5 67-5

I dessa normer har rörens godstjocklek ökats för att motsvara den 
högre hållfasthet, som är nödvändig. Livslängden med hänsyn till den 
kemiska beständigheten blir därigenom också proportionsvis ökad.

För att den nödvändiga omdimensioneringen av rören icke skall med
föra en motsvarande fördyring har samtidigt muff-skarv-systemet slo
pats och ersatts med ett fals-skarv-system, varvid utnyttjandet av muf
fens gods över rörets hela längd konpenserat större delen av den före
slagna godstjockleksökningen. Förutom att fabrikationstekniken häri
genom förenklas, vinnas även fördelar med hänsyn till transport och 
nedläggning. Det föreslagna skarvsystemet framgår av fig. 36, där till 
jämförelse även muffsystemet och ett tyskt fals-system införts. Det 
bör i detta sammanhang framhållas, att de tyska och holländska nor
merna uteslutande föreskriva falsrör för alla dimensioner ända ned till 
4" oberoende av användningsområdet, och det framhålles i de tyska nor
merna, att en bättre förbindning icke framkommit.

För de större betongrören kunna de förhöjda hållfasthetsfordringarna 
uppfyllas utan ändring av dimensioneringen, dock med undantag för 
kulverten med 500 mm inre diameter. Kostnaden för den godstjockleks- 
ökning som här föreslagits, har helt naturligt ej kunnat kompenseras, då



detta rör redan tidigare tillverkas såsom falsrör. Armeringen har genom
gående något ökats.

I förslaget till nya normer ha givetvis endast sådana rördimensioner 
och rörtyper upptagits, som ansetts erforderliga för vägändamål. För de 
smärre rören angivas två alternativ, dels utan och dels med fot, vilket 
senare med hänsyn till bekväm läggning, t. ex. på rustbädd, kan vara att 
föredraga men som torde förorsaka något ökad fabrikationskostnad.

I så stor utsträckning som det varit möjligt, ha hittills gängse dimen
sioner bibehållits, för att kravet på nya formuppsättningar på fabriker
na skall bliva så begränsat som möjligt.

Då det genom de utförda undersökningarna blivit närmare känt, hu
rusom ett vattens angreppsförmåga på betongrör beror av dess hårdhet 
och halt av aggressiv kolsyra, har i normförslaget angivits en tabell för 
klassificering av vatten med hänsyn till deras angreppsförmåga. I sam
band därmed lämnas även föreskrifter om de fall, då betongrören böra 
skyddas genom särskild ytbehandling, samt uppgift på det material som 
enligt undersökningarna visat sig lämpligast för detta ändamål.

Beträffande övriga detaljer hänvisas till normförslaget, som återgives 
nedan.

Fig. 36. Jäm förelse  m ellan olika skarvsystem  fö r  betongrör. M u ff  skarv  enligt 
Svenska K om m unaltekniska fören ingen s norm er, tysk  fa lssk a rv  enligt D yck er- 

h o ff-W id m an n  A . G. och fa lssk a rv  enligt före ligg ad e  n orm förslag.



N O R M A L B E S T Ä M M E L S E R  FÖ R  B E T O N G R Ö R  T IL L  V Ä G T R U M M O R .

1. A llm änna bestäm m elser.

Rören skola vara tillverkade av material som uppfylla Statens ce
ment- och betongbestämmelser. Stenmaterialets styckestorlek får uppgå 
till högst en tredjedel av godstjockleken utan att dock överstiga 30 mm. 
Rören skola vara fria från gjutfel, sprickor och liknande bristfällig- 
heter. Rörens ålder skall vid leveransen vara minst 6 veckor, såvida ej 
särskilda åtgärder för hastig härdning (användande av speciell cement
sort, ånghärdning el. dyl.) vidtagits.

De i dessa bestämmelser angivna provningarna skola utföras enligt 
vid Statens Provningsanstalt gällande arbetsförfarande.

2 . N ovm aldim ensioner.
Tabell 1.

O armerade falsrör med eller utan fot.

Inre diam eter ....................................... . d  mm 2251 300 375 450

G odstjocklek ....................................... • t  „ 32 40 48 56

h  .. 22 22 25 25

4  » 27 27 30 30

F alsens detaljm ått: ........................
m  ,, 5 5 5 5

3 3 5 5
r  » 16 20 24 28

. s ,, 13 17 19 23
ISTvttiV länp-H T r m v V/ D r

1 D enna rördim ension är endast avsedd fö r sidotrum m or och bör ej in läggas i den 
egentliga vägkroppen. F ö r denna dim ension må även användas rör, uppfyllande S ven 
ska K om m unaltekniska Föreningens norm er av år 1931.

Ändytorna skola vara plana och vinkelräta mot röraxeln.
Falsens detaljmått må avvika högst 3 mm från normalmåtten. Gods

tjocklek och diameter få i enstaka fall understiga normalmåtten med 
högst 3 mm. Under alla förhållanden måste rören vid sammansättning 
passa i varandra.



Tabell 2. 
Armerade falsrör med fot.

Inre diam eter ................................................ . d  7nm 500 600 800 1 000 1 200 1 500

G o d s tjo ck le k :

i h jässan  och bo ttnen .................... 65 75 100 120 130 150

i sidan ................................................ • „ 65 70 85 100 110 130

Falsens d etaljm ått: .......................
( r  „ 32 35 42 50 55 65
I -s' „ 22 25 32 40 45 55

U n g e fä r lig  fotbredd .......................... ■ f  „ 400 480 620 700 780 g 00

A rm erin g srin g ar av 8 mm rund-
järn, antal pr m .............................. IO 10 10 12 14 16

NVttiV läncrrl . ___ T r-rn

A v armeringsringarna anbringas varannan ring med 2 cm fritt spel
rum från rörets utsida och varannan med 2 cm fritt spelrum från rö
rets insida. Ringarna inläggas med lika stora inbördes avstånd.

Falsens detaljmått må avvika högst 5 mm från normalmåtten. Gods
tjocklek och diameter få i enstaka fall understiga normalmåtten med 
högst 5 mm. Under alla förhållanden måste rören vid sammansättning 
passa i varandra.

3 . T ä th e isf ordringar.

V id leverans skola rören enligt under 5 b angivet provningsförfa- 
rande visa sig vara så täta, att vattenytan i rören, sedan dessa fyllts 
med vatten och betongen vattenmättats, ej sjunker mera än:

20 mm pr m rörlängd och dygn för rör med 225— 450 mm diameter
(oarmerade falsrör),

10 ,, ,, ,, ,, ,, „ ,, ,, ,, 500— 1500 mm diameter
(armerade falsrör).

Om medelsjunkningen i rören i en provserie uppgår till eller under



stiger den tillåtna sjunkningen och om den senare vid intet av rören i 
provserien överskrides med mera än 50 %, skall den del av leveransen, 
varur provserien tagits, anses uppfylla täthetsfordringarna.

I de fall, då rören äro ytbehandlade och godset således icke kan tät
hetsprovas på det sätt, som angives under 5 b, skall betonggodsets po- 
rositet bestämmas enligt under 5 c angivet förfaringssätt. Porositeten 
får därvid icke överstiga 12 volymprocent.

4 . H å llfa sthets fordringar?

Vid leveransen skola rören vid provning enligt under 5 d angivet för
faringssätt kunna upptaga- de belastningar, som anges i tabell 3, innan 
slutligt brott inträffar.

Tabell 3. Hållfasthetsfordringar.

O armerade falsrör med eller utan fot.

Inre diam eter .............................................. mm 225 300 375 45°
B elastnin g pr m av rörets n yttiga 

längd ..........................................................  ton 2.0 2.5 3-o 3-5

Armerade falsrör med fot.

Inre diam eter .............................................. mm 500 600 800 1 000 1 200 1 500

B elastnin g pr m av rörets nyttiga 
längd ........................................................ .. ton 4.0 4.5 5-5 6.5 7-5 8.5

Om medelstyrkan hos rören i en provserie uppgår till eller överstiger 
den föreskrivna hållfastheten och denna hos intet av rören underskrides 
med mera än 10 %, skall den del av leveransen, varur provserien tagits, 
anses uppfylla hållfasthetsfordringarna.

5. Provningsbestäm m elser.

a. Provtagning.

Under förutsättning att rören äro maskinellt tillverkade, uttages för 
provning en provserie av 3 rör för vart 600-tal rör av samma sort och 
dimension. Även om leveransen understiger 600 rör, skola 3 rör av varje

2 R ö r a v  här angiven styrka  äro dim ensionerade fö r  belastningar m otsvarande dem 
som uppträda i en vägbank vid  0,6— 2,5 m fy lln in gsh ö jd  ovan rören jäm te  en tr a f ik 
last m otsvarande 3,75 tons h ju ltryck. I speciella fall, t. ex. fö r  trum m or under m yc
ket höga bankar eller v id  högt liggande trum m or, som kunna bliva utsatta fö r stor 
rö rlig  last, bör man särskilt undersöka, huruvida rör av större styrka  erford ras.



sort och dimension provas. Äro rören däremot tillverkade genom hand
stampning, skall provning utföras å dubbelt så stort antal provserier. A r
merade falsrör, tillverkade genom handstampning, må dock provas i sam
ma begränsade omfattning som maskinellt tillverkade rör. Uttagning 
av rör för provning skall ske genom opartisk person, vilken om någon
dera parten så önskar, utses av beställare och leverantör gemensamt. Ut- 
tagningen bör omfatta dubbla serier, av vilka den ena reserverats för ev. 
omprovning. Till provning må ej uttagas skadade rör.

Om uttagen provserie med ovan angivna toleranser icke uppfyller de 
uppställda fordringarna, skall den reserverade serien provas. Om ej 
heller denna motsvarar fordringarna, är beställaren berättigad att kas
sera ifrågavarande del av leveransen. Kostnaderna för provtagning och 
provnings utförande skola, därest ej annorlunda överenskommits, be
stridas av beställaren utom för underkända provserier. För dessa ålig
ger betalningsskyldighet leverantören.

b. Täthetsprövning.

Rören ställas på ett vattentätt underlag och tätas fullständigt mot 
detta med cement, fet, trögarbetad lera eller annan tillförlitlig tätnings- 
anordning. Tätningsskiktets tjocklek får icke vara större än falsens 
djup. Därefter fyllas rören med vatten ända till överkanten. Om vatt
net till en början sjunker, påfylles efter behov, så att rören hållas fulla 
och betongen mättas med vatten. Rör med en godstjocklek i hjässan 
mindre än 60 mm mättas på detta sätt under ett dygn, rör med en gods
tjocklek i hjässan av 60— 100 mm under två dygn och rör med gods
tjocklek i hjässan större än 100 mm under tre dygn. Efter mättnings- 
tidens slut påfylles ej mera vatten. Sjunkningen av vattenytan i rören 
uppmätes sedan efter följande 24 timmar. Detta prov bör utföras vid 
en temperatur ej understigande +  io° C.

c. Porositetsbestämning.

I de fall, då godsets porositet skall bestämmas, uttagas, lämpligen 
efter hållfasthetsprovningen, tre kubformade provstycken med en kant
längd ungefär lika med rörets godstjocklek. Styckena torkas till kon
stant vikt i vanlig rumsluft (eller vid noggrannare bestämning i luft 
med 65 % relativ fuktighet). Sedan styckenas vikt i luft bestämts, täc
kas alla ytor noggrant genom påpensling med zaponlack, och sedan det
ta torkat, bestämmes deras vikt i vatten. Härefter finkrossas styckena, 
och på ett generalprov av krossgodset bestämmes dettas specifika vikt



(lämpligen genom vägning i luft och toluol). Bestämningen bör göras 
i pyknometer, som evakueras för avlägsnande av luftblåsor.

Om styckets vikt i luft betecknas med a, dess vikt i vatten med b och 
godsets specifika vikt med s, så är porositeten, uttryckt i volymprocent

d. Hållfasthets pr övning.

Rören provas i vått tillstånd, antingen omedelbart efter täthetsprov
ningen, eller sedan rören genom annan behandling fått i åtminstone till
närmelsevis samma grad upptaga vatten.

Provbelastningen av rör utan fot utföres genom anbringande av en 
likformigt fördelad linjelast i rörens hjässa och bas. Rör med fot prov- 
belastas med linjelast i hjässan och med jämnt utbredd belastning på 
den plana undersidan.

Belastningen skall under provningen likformigt ökas, så att stegringen 
per minut motsvarar ca en fjärdedel av den föreskrivna hållfastheten.

6. Vaf t  enunder sökning.

I de fall, då angrepp på rören av aggressivt vatten kan befaras, bör 
vattnets sammansättning undersökas. I första hand bör därvid vatt
nets hårdhet och halt av aggressiv kolsyra fastställas, vilket sker enligt 
kända kemiska analysförfaranden. Däremot kan dess humushalt (färg)

Tabell 4. Angrepp sförmågan hos olika vattentyper.

Vatten
typ

Vattnens sammansättning
Vattnens 

angrepps förmågaTemporär hård
het, grader

A ggressiv kolsyra 
mg/l

I större än 2,0 mindre än 15 praktiskt taget ingen.

II
större än 2,0 

2,0— 0,2
15— 40 

mindre än 15 obetydlig

III
större än 2,0 

2,0— 0,2 
mindre än 0,2

40— 90 
15— 40 

mindre än 15
påtaglig

IV
större än 2,0 

2,0— 0,2 
mindre än 0,2

större än 90 
större än 40 
större än 15

stor



lämnas utan avseende. Uttagande av vattenprov sker på sätt, som ne
dan beskrives.

En bedömning av vattnets angreppsförmåga bör följa indelningen i 
tabell 4.

I de fall, då betongrören kunna bliva utsatta för angrepp av vatten 
av mera speciell sammansättning (t. ex. industriella avfallsvatten), bör 
vattnets angreppsförmåga fastställas genom fullständigare kemisk un
dersökning.

Vattenproven upptagas i väl rengjorda glasflaskor. Bäst är att be
gagna vanliga mineralvattenflaskor med patentpropp, minst två flaskor 
för varje prov, vilka fyllas så när som på en liten luftblåsa (av en ärtas 
storlek), för att icke flaskan skall sprängas. Även vanliga buteljer av 
minst Yz 1 rymd kunna begagnas. Dessa fyllas så nära under korken 
som möjligt, igenkorkas väl med nya korkar och hartsas.

7. Y tbehandling .

Om det vätten, för vars inverkan betongrören komma att utsättas, 
tillhör typ I eller II enligt tabell 4, behöva inga särskilda försiktighets
mått vidtagas, under förutsättning att rören uppfylla ovan angivna kva- 
litetsfordringar.

Om vattnet däremot tillhör typ IV , måste rören antingen tillverkas 
med ett mot utlösning tillräckligt motståndskraftigt bindemedel (ej van
ligt portlandcement), eller också måste rören skyddas genom ytbehand
ling med ett tillräckligt motståndskraftigt material. Detsamma bör helst 
även tillämpas, om vattnet tillhör typ III och om samtidigt vattenom
sättningen är stor.

Oberoende av vattnets sammansättning skall ytbehandling utföras, om 
vattenhastigheten är så stor, att stark avnötning kan befaras. I all syn
nerhet gäller detta, om vattnet samtidigt är sand- och grusförande.

Som ytbehandling rekommenderas en första bestrykning med en kall 
lösning av asfalt i solventnafta eller annat lämpligt lösningsmedel jäm
te en efterföljande behandling med varm asfalt. Asfalten för varmbe
handling bör ha en hårdhet motsvarande en penetration av 50— 60 vid 
250 C. Ytbehandlingen bör avse såväl insidan som utsidan av röret. 
Andra ytbehandlingsmaterial kunna även användas, under förutsättning 
att de genom tillförlitlig provning befunnits lämpliga.

8. M ä rkn in g .

V arje rör skall vara försett med tydligt och varaktigt märke, angi
vande tillverkare och tillverkningsdag, samt märket V.



KAP. XII. SAM M ANFATTNING.

Undersökningen har om fattat:

1. Förfrågan hos Statens vägingenjörer, K. Järnvägsstyrelsen och 
vissa betongrörsfabrikanter angående deras erfarenheter av betongrör 
för vägtrummor.

2. Fältstudier avseende dels inspektion av såväl skadade som väl bi
behållna betongtrummor, dels insamling av vattenprov och betongfrag
ment från skadade rör samt slutligen observationer på igenfrusna och 
igensvallade trummor.

3. Frysningsförsök vid Statens Provningsanstalt.
4. Hållfasthetsteknisk undersökning.
5. Studier av facklitteraturen beträffande betongs och betongrörs be

ständighet mot aggressiva vatten.
6. Analyser av svenska ytvatten.
7. Undersökning av fragment av skadade betongtrummor.
8. Laboratorieförsök för fastställande av olika vattens inverkan på 

betongrör av olika fabrikat.
9. Provning av ett antal ytbehandlingsmaterials skyddsförmåga gent

emot inträngande vatten.
10. Provning av samma ytbehandlingsmaterials motståndsförmåga 

mot mekanisk nötning.
11. Nedläggning av provledning i Sunnerbo härad av Kronobergs län.
12. Utarbetande av bestämmelser för betongrör till vägtrummor.

De misslyckanden som rapporterats, ha angivits bero på någon eller 
några av följande orsaker:

överbelastning, 
sönderfrysning, 
frätning av aggressiva vatten,
nötning av sand- och grusförande, resp. hastigt rinnande vatten, 
olämpligt utförd nedläggning, 
tjälskjutning eller jäslera i vägbanken, 
undermålig rörkvalitet.

A v  dessa orsaker till misslyckanden synas Överbelastning (d. v. s. för 
svaga rör i förhållande till lastens storlek) och frätning av aggressiva 
vatten vara de ojämförligt viktigaste. På grund av att rören på många 
håll icke ens uppfyllt de för avloppsledningar nu gällande kvalitetsbe- 
stämmelserna, har inverkan av dessa faktorer blivit särskilt starkt fram
trädande.

Igenfrysning av rörtrummor på grund av svallisbildning synes icke



innebära risk för att trummorna förstöras. Däremot innebär igenfrys- 
ning av en från början vattenfylld trumma alltid stor risk för trummans 
bestånd.

Den hållfasthetstekniska utredningen har givit till resultat, att de be
tongrör, som i allmänhet kommit till användning för vägtrummor icke 
äga den hållfasthet, som man med hänsyn till förekommande ständiga 
belastningar och trafikbelastningar bör fordra. Denna omständighet 
förklarar varför så många misslyckanden måst tillskrivas överbelastning 
av rören. Med anledning härav föreslås, att betongrör avsedda för väg
trummor, utföras med större hållfasthet än hittills varit brukligt. De 
hållfasthetsfordringar, som angivas i de utarbetade bestämmelserna, 
grunda sig på en teoretisk beräkning av rörens erforderliga hållfasthet.

I den tillgängliga litteraturen beträffande betongs och betongrörs be
ständighet mot aggressiva vatten framhålles överallt den stora vikten 
av god kvalitet hos betongrören och särskilt täthetens stora betydelse. 
Samtliga utförligare undersökningar avse i första hand betongrör i av
loppsledningar eller dräneringsledningar i jorden, däremot icke den spe~ 
ciella användningen av betongrör som vägtrummor. Ett mindre om
fattande, amerikanskt arbete har utförts, som direkt åsyftar betongrör 
för vägändamål, men de därvid undersökta vattnen äro emellertid när
mast av grundvattentyp. Några detaljerade kvantitativa uppgifter om 
vilka sammansättningar hos vatten, som kunna anses medföra risk för 
betongrörens bestånd under svenska förhållanden, finnas ej. Frånsett 
en schweizisk uppgift, att en surhetsgrad i jorden motsvarande pH mind
re än 6,0 förorsakar angrepp på rören, vilken uppgift f. ö. ej synes vara 
verifierad, samt en svensk uppgift, att en halt av 30— 50 mg aggressiv 
kolsyra per 1 i grundvatten får anses vara farlig för oskyddad betong, 
så gälla alla kvantitativa uppgifter förhållanden, som icke äro aktuella 
för föreliggande utredning.

Analyser av svenska ytvatten ha visat, att dessa inom stora områden 
förete en typisk sammansättning, betingad av berggrund och markför
hållanden. Sålunda kännetecknas det av kalkberggrund karakteriserade 
södra och mellersta Skåne av en för betongrör synnerligen oskadlig vat
tentyp, nämligen svagt alkaliskt, mycket hårt vatten, praktiskt taget full
ständigt fritt från aggressiv kolsyra. En för betongrör mycket aggres
siv vattentyp är däremot förhärskande i det av moss- och myrmarker 
kännetecknade södra Småland, där vattnet är starkt surt, mycket mjukt 
samt har en betydande halt av aggressiv kolsyra. I förra fallet synas 
inga misslyckanden med betongrör ha förekommit, däremot i det senare. 
Mindre extrema vatten känneteckna Norrland. En motsvarande känne
dom om vattnen i övriga delar av landet vore önskvärd.



Undersökning av skadade betongtrummor har visat, att godset i regel 
varit poröst, vare sig detta berott på att betongen tillverkats i för ma
ger blandning eller det blivit en följd av utlösning genom vatten.

Undersökningar av olika vattens inverkan på betongrör av olika fa
brikat ha ådagalagt, att betongrör äro synnerligen beständiga i någor
lunda hårda vatten med låg halt av aggressiv kolsyra, men att livsläng
den kan bli relativt kort, om vattnet är mjukt eller om det håller en hög 
halt av aggressiv kolsyra. En tabell har upprättats över angreppsför- 
mågan hos olika vatten med kännedom om deras hårdhet och halt av 
aggressiv kolsyra. En avsevärd humushalt i vattnet synes vid i övrigt 
likartade förhållanden icke påverka vattnets aggressivitet. Betongrör 
av lägre kvalitet angripas betydligt snabbare än rör av bättre tillverk
ning.

Provning av ett antal ytbehandlingsmaterials skyddsförmåga gentemot 
inträngande vatten har visat, att skyddet är störst hos varmasfalt, på
lagd efter en föregående ytbehandling med asfaltlösning. Skydds för
mågan är som regel mindre i kolsyrehaltigt än i humushaltigt vatten. 
En enkel bestrykning ger mindre effektivt skydd än dubbla bestrykning- 
ar, av vilka den första bör vara tunnflytande.

Provning av ytbehandlingsmaterialens motständsförmåga mot meka
nisk nötning har visat, att asfaltlösning -f- varmasfalt även i detta avse
ende är lämpligast. Denna egenskap är av betydelse särskilt för väg
trummor, som ofta bliva utsatta för mekaniskt slitage genom sand- och 
grusförande vatten.

I avsikt att erhålla ytterligare belägg för de resultat, som uppnåtts i 
laboratoriet, har en provledning nedlagts, bestående av rör av olika till
verkning dels med och dels utan ytbehandling. Provledningen har 
nedlagts på en plats, där tidigare talrika misslyckanden med betongrör 
förekommit, och där det genomströmmande vattnet är synnerligen ag
gressivt.

Då de hittills gällande normerna för betongrör endast avsett rör för 
avloppsledningar och de däri intagna föreskrifterna i föreliggande fall 
varit otillräckliga såväl med hänsyn till rörens hållfasthet som till de
ras beständighet, ha särskilda bestämmelser utarbetats för betongrör till 
vägtrummor.

K O N T R O L L  A V  B E T O N G R Ö R S T IL L V E R K N IN G .

På grund av att en del betongrörsfabrikat i landet icke uppfylla de 
gällande rörnormernas kvalitetsfordringar, har en allmän tillverknings- 
kontroll igångsatts på initiativ av Svenska Cementföreningen och i sam
förstånd med Svenska Cementvarufabrikanternas Riksförbund. V erk



ställandet av denna kontroll, som även är av rådgivande art, omhänder- 
haves av Cementlaboratoriet vid Ingen jörsvetenskapsakademien, d. v. s. 
av ett opartiskt organ, som givetvis behandlar alla interna uppgifter om 
de olika fabrikerna helt konfidentiellt. Denna tillverkningskontroll är 
icke avsedd att ersätta den vanliga leveranskontrollen, vars betydelse 
även bör starkt understrykas i detta sammanhang. Till kontrollen ha 
flertalet fabriker anslutit sig och så gott som undantagslöst alla större 
av dessa.

Undersökningen av de olika fabrikaten sker dels vid laboratoriet, dels 
genom besök av Cementlaboratoriets reseinspektör, som utför provning
ar och undersökningar på ort och ställe i närvaro av fabrikanten. Råd 
och anvisningar lämnas även i viss omfattning beträffande fabrika
tionen.

Tillverkningskontrollens uppgift är sålunda att vara ett stöd för fabri
kanterna i deras strävan att där så behövs förbättra sin tillverkning, och 
den avser även att stimulera till sådan fabrikationsförbättring genom att 
vid lämpliga tider meddela kundkretsen, var goda fabrikat tillverkas och 
att på detta sätt med köparnas hjälp premiera all fullgod rörtillverkning 
i landet.

En närmare redogörelse för kontrollverksamheten har tidigare publi
cerats i tidskriften Cement och Betong (1933, häfte 3).
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