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13 Betonsygdomme
København 4. november 2015
v/ Gitte Normann Munch-Petersen
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Dansk betons
sundhedstilstand?
• Generelt god
• Ny beton udført siden BBB og frem til DS
2426 holder
• Levetiden stigende
• Færre betonkonstruktioner dør unge
• Stadigvæk en del ældre konstruktioner
med skader
– fx AKR

13 betonsygdomme
Bogen bringer en status over, hvad man i dag ved om
betonnedbrydning.
Den kan bruges af projekterende, når der skal
formuleres krav i betonbeskrivelser, af udførende, når
godt betonarbejde er påkrævet, og af producerende og
tilsynsførende, når kvaliteten af materiale og udførelse
skal dokumenteres.
Bogen er desuden egnet som lærebog.
Forfatter: Ervin Poulsen et al.
Publikationen er udsolgt (men kan downloades på
danskbyggeskik.dk)
I dag er 1985
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13 betonsygdomme ifølge
Ervin Poulsen
Alkalireaktioner
Carbonatisering
Chloridindtrængning
Frost/tø-angreb
Hærdevarme
Instabilitet hos frisk
beton
• Krybning
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Nitratangreb
Organisk nedbrydning
Rustdannelse
Sulfatangreb
Svind
Syreangreb

Er alle 13 sygdomme?

Nye sygdomme?
• DEF = Delayed Ettringit Formation
• TSA = Thaumasitdannelse
• DEF: Optræder ved varmehærdnet beton.
Ettringit dannes sent og sprænger betonen. Ofte
forbundet med AKR
• TSA: Kræver sulfat og kalk (fx kalkfiller). Størst
risiko ved lav temperatur (4-10 oC)
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Nye livsstils sygdomme?
• EU- tilpasning
• Grøn Beton
• Ideerne bag BBB (nu DS 2426) er truet af
ønsket om europæisk ensretning
• Grøn beton er miljøvenligt, CO2 besparende – og så sparer det penge!
• Men hvordan undgår man at det bliver en
grøn, syg løsning

Var branchen syg i 60’erne?
Alkalireaktioner:
• 1951: Erkendelse af AKR i Danmark
• 1954-1961: Alkaliudvalget undersøger alkalireaktioner i
beton i Danmark – og udgiver i 1961 ”Foreløbig
vejledning i forebyggelse af skadelige
alkalikiselreaktioner i beton”
• 1959-1973: Arbejdsudvalg vedr. ajourføring af
betonmaterialedelen af betonnormen DS 411 (1949)
• 1973: DS 411 udkommer
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Var branchen syg i 60’erne?
Alkaliudvalget skriver i deres vejledning om beton i fugtig
alkaliholdig miljø:

Alkaliudvalget angiver en øvre grænse for reaktive partikler
i sand på ca. 2%, hvis der ikke blev anvendt
specialcement. Stenene bør være helt frie for indhold af
porøst flint.
Danske søsten kan ikke anvendes
Hvordan blev denne viden anvendt?

Var branchen syg i 60’erne?

I 1961 beder arbejdsudvalget for betonnormen
alkaliudvalget om en mere præcis formulering vedr. max
tilladelig indhold af reaktiv kisel i stenfraktionen!

5

09-11-2015

Var branchen syg i 60’erne?

Var branchen syg i 60’erne?
3. forslag fra Normudvalget

Vejledningstekst:
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Var branchen syg i 60’erne?
4. forslag fra Normudvalget

Var branchen syg i 60’erne?
Endelig Normtekst i DS 411 (1973):

Vejledningstekst:
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Var branchen syg i 60’erne?
Grusnormen DS 401 (1977):
Ikke et ord om alkalikiselreaktioner
DS 411 (1984)
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Var branchen syg i 60’erne?
Betonhåndbogen 2015
”Hvis forskere, eksperter og andre lærde ikke tør påtage
sig det ansvar, at opstille operationelle retningslinjer – fx i
form af kravtekst til standarder – så vil markedet i form af
de almindelige ingeniører (selvfølgelig) heller ikke gøre
dette, og resultatet bliver en dårlig udnyttelse af
samfundsøkonomien”
(Citat: Alkalireaktioner, Bent Grelk)

Grønne betoner?
Hvordan kan man fremstille mere grønne betoner?
De mest åbenbare muligheder er:
− Reducer klinker indholdet = Brug en blandet cement
− Erstat noget af cementen med en tilsætning
− Optimer betonsammensætningen

18
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Tilsætninger fx:
Type II tilsætninger (puzzolaner):
− Flyveaske
− Mikrosilica
− Slagge (GGBS = Ground granulated blast furnace slag)
− Bio aske (kun i passiv miljøklasse)
Desuden:
− Kalkfiller brugt som tilsætning (ikke et puzzolan)

Hvordan indregnes
tilsætninger
EN 206 og den danske NAD1) tillader 3 metoder:

– k-værdier
– Konceptet for ækvivalente betonegenskaber
Equivalent concrete performance concepts (ECPC)

– Konceptet for ækvivalente egenskaber for
kombinationer
Equivalent performance of combinations concept (EPCC)

Note 1) Den danske NAD er under udarbejdelse.
Dette indlæg beskriver de foreløbige forhold.
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K-værdier
Tilsætninger af Type II kan indregnes i vand/cement
forholdet med en k-værdi således:

m cement

m vand
+ k  m tilsætning

Når k-værdier skal bestemmes, skal der udføres en
større forsøgsserie, erfaringer skal indsamles, og et
udvalg skal blive enige!
K-værdien vil ofte være på den sikre side, da den
skal dække “alle mulige” blandingsforhold og
cementer!

K-værdier
K-værdien udtrykker i praksis, hvor mange kilo cement 1
kilo af den pågældende tilsætning kan erstatte, når v/cforholdet skal beregnes.

kMS = 2,0
kFA = 0,5
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Konceptet for ækvivalente
betonegenskaber
Konceptet for ækvivalente betonegenskaber er afprøvning og
dokumentation af en specifik betonrecept med navngivne
delmaterialer.

Årsager til at vælge dette koncept:
1. k-værdi findes ikke for denne tilsætning
2. Den normale k-værdi er for “lav”
3. Tilsætningen ønskes anvendt i en anden og højere
miljøklasse

Konceptet for ækvivalente
betonegenskaber
Reference beton:

Cementen:
− Skal (selvfølgelig) opfylde kravene i DS/EN 197-1
− Skal være tilladt i de aktuelle miljøklasser
− Skal være CEM I eller CEM II
OG
− Skal være tilladt på det pågældende brugssted
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Konceptet for ækvivalente
betonegenskaber
Den afprøvede beton:
Cementen:
− Skal opfylde kravene i DS/EN 197-1
− Skal være en CEM I
Tilsætningen:
• Skal være en TYPE I eller II tilsætning (puzzolan)
• Fx kalkfiller
• Men også fx flyveaske

Konceptet for ækvivalente
egenskaber for kombinationer
Undersøgelsen omfatter:
For en specifik cement blandet med en specifik
tilsætning skal det eftervises at:
Holdbarheden (målt i forhold til de aktuelle
miljøklasser) af den testede beton er mindst lige så
god som reference betonen.
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Konceptet for ækvivalente
betonegenskaber
Hollandsk metode:
Obligatorisk
prøvning

Prøvning – afhængigt af
miljøklassen

E-modul

Modstand mod carbonatisering

Udtørringssvind

Modstand mod chlorid indtrængning
Frostbestandighed med eller uden
tøsaltspåvirkning
Modstand mod sulfat nedbrydning
Styrkeudvikling, ved 7, 14, 28 og 56
døgn

Konceptet for ækvivalente
egenskaber for kombinationer
Konceptet for ækvivalente egenskaber for
kombinationer anvendes, hvis man ønsker at “blande
sin egen cement”, der svarer til en CEM II - cement:

Bemærk: Det drejer sig om at teste en konkret recept
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Konceptet for ækvivalente
egenskaber for kombinationer
Det skal vises, at betonen med den “hjemmelavede
cementblanding” har tilsvarende
holdbarhedsegenskaber som reference betonen
med den anvendte CEM II –cement

De samme prøvninger
Som for ”Konceptet
for ækvivalente
betonegenskaber”
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Hvad kan så disse nye koncepter
medføre af nye sygdomme?
• Hvis helt nye tilsætninger anvendes: noget
helt nyt
• En reduktion af klinker betyder mindre
Ca(OH)2, hvilket kan betyde:
• Lavere tærskelværdier for chloridinitieret
korrosion (og dette undersøges ikke!!)
• Større carbonatisering (dette undersøges)
• Risiko for thaumasit ?
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Konklusion
•
•
•
•
•

Lige nu har vi styr på det!
Nye standarder giver nye muligheder
Nye muligheder kan give nye fejl
Nye muligheder kan give snyd
Nye muligheder kan få gamle sygdomme
(som carbonatisering) til at komme igen

• Der skal nok blive noget
at reparere fremover
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