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Tilstandsvurdering og analyse af AKR
skadede betonkonstruktioner
 Forudsætninger for AKR
 Tilstandsundersøgelser og eftersyn (”opdage” problemet i tide)
 Undersøge betonen i laboratoriet
-

Forudsætninger for AKR – er der noget nyt eller er vi blevet klogere?
Tilslagsmaterialernes oprindelse og betydning for AKR
Alkali-niveauet
Vurdering af skadesudviklingen for en AKR-farlig betonkonstruktion

 Konklusion

Forudsætninger for AKR

4 komponenter skal være til stede (samtidigt) for
at forårsage alkalikiselreaktioner:

Reaktivt Silica (f.eks. Opal =SiO2·H2O)

Ca(OH)2 (højt pH)
AKR

Vand (H2O)

Alkalier (Na+, K+)
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Nødvendige forudsætninger for
(skadelig) AKR
 Betonen skal indeholde en vis minimumsmængde af alkalikiselreaktive
tilslagskorn (typisk > 2 vol-% i sandet) for at der potentielt skal
kunne opstå skadelige alkalikiselreaktioner.
 Betonens alkaliindhold skal være over 3 kg per m3 beton, før der vil
kunne ske ekspansion og egentlige revnedannelser i betonen
 Betonens fugtindhold skal typisk være > 80% RF
 Basisk miljø i betonen er nødvendigt (pH > 12) for at f.eks. opal er
opløselig i kontakt med betonens porevæske (i bygværkets forventelige
levetid)– dvs. betonen må f.eks. ikke være karbonatiseret
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Tilstandsundersøgelser af
betonkonstruktioner - AKR
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Tilstandsundersøgelser af
betonkonstruktioner - AKR
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Tilstandsundersøgelser
Identifikation af AKR
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Tilstandsundersøgelser
Identifikation af AKR
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Tilstandsundersøgelser
Identifikation af AKR
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Tilstandsundersøgelser
Identifikation af AKR
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Tilstandsundersøgelser
Identifikation af AKR
Orienterede revnesystemer

Delamineret til stor dybde
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Tilstandsundersøgelser
Identifikation af AKR – brug af NDT

Visuel inspektion suppleret med termovisionsbillede
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Konklusion

Eftersyn
Man er blevet meget bedre til at identificere
problemet i tide.
Man bruger i stigende grad NDT for at identificere
omfanget af denne type skader.
men..
Der er plads til forbedringer – ikke mindst på
NDT-området, og der er stadig broer som
”smutter” under vores radar!
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Betonundersøgelser
– Borekerner
Undersøgelse af beton
i laboratoriet

 Udtagning af betonprøver – typisk borekerner
med diameter på mellem 30 mm og 150 mm
I områder såvel med skader som uden skader.

“Error”: Not
deteriorated
concrete but two
construction joints
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Vurdering af betonens AKR-reaktivitet i
laboratoriet
 Tyndslibsanalyse
 Restreaktivitetsanalyse
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Nødvendige forudsætninger for
(skadelig) AKR
 Betonen skal indeholde en vis minimumsmængde af alkalikiselreaktive
tilslagskorn (typisk > 2 vol-% i sandet) for at der potentielt skal
kunne opstå skadelige alkalikiselreaktioner!

Rigtigt mange betonkonstruktioner indeholder en ”skadelig”
mængde af reaktive korn i sandfraktionen – men spørgsmålet er
om vi ved, hvor omfattende revnedannelser vil kunne blive, og
hvordan reaktioner udvikle sig over tid?
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Tilslagsmaterialernes oprindelse og
betydning for AKR

9

Danmarks Geologiske Undersøgelser, 1954

Smeltevandaflejringer
Istidens smeltevandsfloder medførte
store mængder af ler, sand, grus og
sten, som var løsrevet af gletscherne
på deres vej hen over undergrunden.
Hvor vandstrømmen tog af, faldt
materialerne til bunds. De fineste
partikler holdt sig længe svævende i
vandet og faldt først til bunds i store
søer eller i selve havet. De større og
tungere korn – stenene og gruset –
blev derimod afsat allerede i
flodløbene eller ved kanten af
gletscherne.

Kristeligt Dagblad
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Smeltevandaflejringer – transport,
slid og aflejring

Smeltevandaflejringer – transport,
slid og aflejring

Tæt flint

Opal flint
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Geologiske forhold af betydning for
sandmaterialers AKR- reaktivitet
Tre lokaliteter på Tirstrup
hedeslette er blevet
undersøgt mht.
sandmaterialernes
alkalikiselreaktivitet:
1. Balle/Glatved (0 km)
2. Kejsergaard (5 km)
3. Auning (30 km)

Geologiske forhold af betydning for
sandmaterialers AKR- reaktivitet

Balle/Glatved (16,5 %)

Auning (5 %)

Kejsergaard (4 %)
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Kalkopalflint – i mikroskopet
(Balle/Glatved + Kejsergaard vs. Auning)
alm. lys
fluorescens
Krydsede nicoller

Balle/Glatved

Porøst kalkopalkorn med fossiler
bestående af kalk. Kalkindholdet i
kornet er i gennemsnit ca. 35-45%

Auning

Det er tydeligt, at de porøse kalkopal-korn
har en anderledes sammensætning
og/eller opalindhold når man ser på disse i
et polarisationsmikroskop

Udsnittets størrelse er ca. 1,5 x 1,0 mm

Regionale forskelle i sandkvaliteten mht.
indholdet af porøse reaktive sandkorn
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Regionale forskelle i sandkvaliteten mht.
indholdet af porøse reaktive sandkorn

”Restreaktivitetsanalyse”
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Tilstandsundersøgelser
Restreaktivitetsanalyse
Orienterede revnesystemer

Delamineret til stor dybde
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Restreaktivitetsmålinger
Strandesplanaden

Enghavevej

Alkaliindhold bestemt:
Na2O + K2O

0,79

0,85

Cementindhold (skønnet)

350-400 kg/m3

350-400 kg/m3

Ækv. Alkaliindhold i beton

2,7 - 3,0 kg/m3 beton

3,1 - 3,4 kg/m3 beton

Strandesplanaden, nordbro, kerne 4

Enghavevej Syd - Kerne 1
Restreaktivitesmålinger
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Restreaktivitesmålinger
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K1 - Vand

4

K1 - Salt
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K4 - Vand
K4 - Salt

Ekspansion [0/00]

Ekspansion [0/00]

5

0
0

4

8

Opbevaring ved
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Opbevaring ved 50oC i saltbad og ved 100% RF [uger]
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Konklusion

Analyse af betonen
Mængden af reaktive korn er en meget god
rettesnor for, hvor potentiel reaktiv betonen er,
ikke mindst hvis man kender (og forstår
betydningen) af oprindelsen af de anvendte
tilslagsmaterialer (hurtig metode).
Såkaldte restreaktivitetsbestemmelser synes dog
at være den bedste metode til at vurdere den
fremtidige udvikling – igen under visse
forudsætninger (tidskrævende)

Konklusion

 Men….
At dersom en AKR-farlig beton bliver udsat for fugt og
(men ikke nødvendigvis) alkalier fra f.eks. tøsalte
så viser en lang række eksempler, at skaderne
tilsyneladende kan udvikle sig overordentlig hurtigt (få år)
og meget omfattende (kan brede sig til hele brodækket) –
og det kan tilsyneladende også ske i det skjulte.
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Tak for opmærksomheden

Lugter som
AKR- bestandig
beton
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