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1.

Baggrund og formål

1.1

Rekvirent
Galaxe Gulve
Tåstrup Møllevej 12 B
4300 Holbæk
Att.: Hans Rasmussen

1.2

Objekt
Mock up af P-dæk med Thermozell.

1.3

Baggrund
Der opstår ofte utætheder i P-dæk med vandskade til følge i underliggende faciliteter. Den
vandtætnende membran er normalt placeret nede i konstruktionen, hvilket gør det svært at
lokalisere præcist hvor utæthederne befinder sig. Udbedringen bliver derfor både vanskelig og
bekostelig. Rekvirenten ønsker en løsning som minimere denne usikkerhed og samtidig giver
mulighed for en let og billig udbedring, hvis der skulle opstå utætheder i membranen. Rekvirenten derfor opbygget en mock-up af en mulig systemopbygning som skal testes

1.4

Formål
Formålet med opgaven er at foretage afprøvning af mock-up opstillet på Teknologisk instituts
spændeplan, herunder vurdere arbejdsgange samt få verificeret krav til de materialer som indgår i systemet. Belastningsundersøgelser skal ske ved 14- og 28 døgn.

1.5

Data og informationer
Fra rekvirenten er modtaget følgende:
− Principtegning / Parkeringsdæk type 1, dateret 07.02.2011, Thermozell.
− Tekniska Data Thermozell.
− Systemdatablad, produktdatablade, arbejdsanvisning, miljødeklarationer, sikkerhedsdatablade mv. Flowcrete deckshield ED.
− Recept for specialbeton. Combimix Sverige
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2.

Sammenfatning

2.1

Opgavens omfang
Der er udført følgende:
− Møder vedr. opbygning og materiale specifikationer til brug ved mock-up.
− Støbning af mock.
− Tryk- og Emodul bestemmelse af Thermozell TZ 400 og TZ 600 ved 14 og 28 døgns modenhed.
− Prøvebeslastning af mock-up ved 14 og 28 døgns modenhed.
− Aftræksprøvning ved 14 og 28 døgns modenhed.

2.2

Resultater
Opbygningen af Mock-Up er udført som følger:
Thermozell 400
Thermozell 600
50 mm speciel beton
Ca. 5 mm speciel membran
Der er ilagt skinner i mock-up til brug ved etablering af fald for afvanding, men ikke dilatationsfuger og tilslutninger ved begrænsninger (disse har ikke indgået i mock-up forsøg).
Ved opbygningen af systemet er udtørringsprocesser af materialer optimeret, således at belægningen kan tages hurtigt i brug.
Der er også sket optimering af udstøbningsprocesser.
I det følgende gives en kortfattet sammenfatning af resultaterne fra de gennemførte aktiviteter.
For en mere detaljeret beskrivelse af resultaterne henvises til rapportens dokumentationsdel.
Mock-up
Der er udført prøvebelastning af mock-up af to omgange ved henholdsvis 14 og 28 døgns
modenhed.
Styrke ved 14 døgn på minimum 30 kN pr. hjul, hvor normen foreskriver 10 kN for kategori F
køretøjer.
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Styrke ved 28 døgn på ca. 230 kN pr. hjul for last midt på pladen og 90 kN pr. hjul ved last på
kanten. Kravet for mellemstore køretøjer kategori G er 45 kN og er desuden forudsat med
lasten fordelt på et 200x200mm kvadrat. På mock-up’en er udelukkende anvendt 100x100mm
kvadrat som trykplade.
Resultater fra prøvebelastning på mock-up er sammenfattet i nedenstående tabel:
Modenhed
[døgn]

Normkrav, punktlast per hjul Q k/2 [kN]
Kategori F

Belastet til
brud

Minimum 30
230
90 ved kant

Nej
Ja
Ja

Kategori G

14
28

Styrke [kN]

10

45

Aftræksforsøg viser sammenhængsstyrker efter 14 døgns modenhed på 0, 35 MPa og efter 28
døgns modenhed på 0,41 MPa. Alle brud sker i TZ600’eren, hvilket viser at styrken i støbeskellet mellem Thermozell og beton er højere end styrken i Thermozell’en generelt.
Thermozell fra mock-up
Der er udtaget Thermozell fra støbning af mock-up til separat trykprøvning. Der er udtaget 2
stk. TZ400 og 2 stk. TZ600, som er trykprøvet ved henholdsvis 14 og 28 døgns modenhed.
Resultater fra trykprøvning af thermozell fliser er sammenfattet i nedenstående tabel:
Type
TZ400
TZ600
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Modenhed [døgn]

Styrke [MPa]

E-modul [MPa]

14
28
14
28

0,85
0,95
0,95
1,25

120
230
140
260
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3.

Vurdering
Ud fra de udførte prøvninger samt de givne data og informationer kan instituttet udtale følgende:
Med den anvendte opbygning af p-dækket kan det modstå laster et godt stykke over de i normen fastsatte værdier, både for kategori F (lette) og G (mellemstore) køretøjer. Ligeledes ses
meget små deformationer, ligesom deformationer stort set ikke registreres blot 50cm fra lasten.
Det vil være muligt med denne opbygning at åbne p-dækket for kategori F køretøjer allerede
efter 14 døgns modenhed.

Teknologisk Institut, Byggeri

Tommy B. Jacobsen
Sektionsleder
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Konsulent
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Dokumentation

410607_TJ11_011

7

25. februar 2011
TJ/ALSH

4.

Produktion og design
Udført
Mock-up’en er støbt i flere omgange fra den 4. januar 2011 til den 14. januar 2001. Thermozell er støbt af Galaxe Gulve, reparationsbeton er støbt af Combimix og membran og belægning er udlagt af Flowcrete.
De enkelte lag er støbt udlagt:
− 4.1.2011: Støbning af Thermozell TZ400
− 5.1.2011: Støbning af Thermozell TZ600
− 6.1.2011: Støbning af Combimix speciel beton
− 10.1.2011: Slipning af speciel beton og grunding med Deckshield EP
− 11.1.2011: Udlægning af fugtmembran Deckshield Elastomeric Membrane
− 12.1.2011: Ulægning af slidlag Deckshield SF og sanding
− 14.1.2011: Påføring af topcoat Deckshield UV Topcoat
Opbygning
Mock-up’en er støbt på Teknologisk Institut i et felt på ca. 4x2m.
Lagene er opbygget som følger fra oven:
Topcoat: Deckshield UV Topcoat 0,7 kg/m2
Belægning: Deckshield SF 1,5 kg/m2 med strøsand 0,4-0,8mm ca. 2,5 kg/m2
Membran: Deckshield Elastomeric Membrane 1,0 kg/m2
Grunder: Deckshield EP 0,5 kg/m2
Speciel beton 50 mm
Thermozell TZ600
Thermozell TZ400
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-Topcoat, slidlag, membran ca. 5mm
-Speciel beton ca. 50mm
-Thermozell TZ600 ca. 80mm

-Thermozell TZ400 ca. 250mm

Thermozell TZ600 laget er afrettet med skinner. En overskåren skinne ses i kernen på ovenstående foto. Over skinnerne, ca. midt i betonlaget, er ilagt armeringsnet ø6mm, disse ses ligeledes på ovenstående foto.

410607_TJ11_011

10

25. februar 2011
TJ/ALSH
Proces

Foto 1 – Forskalling til støbefelt

Foto 2 – Støbning af TZ400. Thermozell’en udlægges uden vibrering og rettes af med en spartel.
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Foto 3 – Montage af stålskinner til afretning af TZ600. Skinnerne nivelleres med retskinne.

Foto 4 – TZ600 rettes af med vibrerende retskinne, som trækkes på afretningsskinnerne.
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Foto 5 – Støbning af specielbeton. Betonen blandes i tvangsblander og pumpes. Der er over afretningsskinnerne i TZ600’eren lagt løse Ø50mm rør til afretning af betonen. Rørene optages efterfølgende.

Foto 6 – Ved de optagne rør – over afretningsskinnerne i TZ600’eren, ilægges ø6mm rio-net, som presses
til midten af betonlaget. Overfladen glattes efterfølgende.
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Foto 7 – Primer udlagt, på den slebne betonoverflade.

Foto 8 – En del pinholes ses i den færdige priming.
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Foto 9 – Udlægning af fugtspærre.

Foto 10 – Udlægning af slidlag.
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Foto 11 – Det våde slidlag tilsandes.

Foto 12 – Påført topcoat.
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Foto 13 – Den færdige opbygning af primer, fugtspærre, sandet slidlag og topcoat.
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5.

Prøvebelastning af mock-up
Udført
Prøvebelastning er udført den 19. januar 2011 og 2. februar 2011 af Jens Ole Frederiksen og
Allan Skydsbæk Hansen.
Metode
Normen for last på trafikarealer defineres i DS/EN 1991-1-1:2007 samt det danske nationale
anneks tilhørende denne norm.
Nyttelast på parkerings- og trafikarealer opdeles i to kategorier (F og G), hvor kategori F beskrives som: ”Trafik- og parkeringsarealer for lette køretøjer (≤ 30 kN bruttovægt og ≤ 8 sæder eksklusive chauffør)” og kategori G beskrives som: ”Trafik- og parkeringsarealer for mellemstore køretøjer (> 30 kN, ≤ 160 kN bruttovægt på to aksler)”.
Nyttelast:
Kategori
F
G

Fladelast qk [kN/m2]
2,5
5,0

Punktlast Q k [kN]
20
90

Punktlast per hjul Q k/2 [kN]
10
45

Der ses på denne mock-up bort fra fladelaster.
Punktlasterne skal placeres som en aksel med 2 hjultryk i en afstand center-center på 1,8m De
enkelte hjullaste trykker på et kvadrat med 100mm for kategori F og 200mm for kategori G.
På mock-up’en placeres laste ved akseltryk med en afstand på 1,3m og et kvadrat med sidelængde på 100mm anvendes uanset kategori, hvilket er på den sikre side.
Deformationsmålere monteres på separat opstilling, således at de er fasholdt uafhængigt at
pladens og trykopstillingens bevægelser. Deformationerne måles med elektroniske måleure og
sammen med data fra lastcellen opsamles alle data løbende i tilkoblet computer.
Enkeltlast:
Ved enkeltlast måles deformationerne i centrum ved lasten, 25cm fra centrum til hver side og
50cm fra centrum til den ene side.
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7
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8

Foto 14 – Opstilling til enkeltlast midt på plade. 1-4: Deformationsmålere, 5: Donkraft, 6: Lastcelle, 7: Modholdsbjælke fasgjort til gulv, 8: 100x100mm trykudligningsmasonitplade under stålplade.

Aksellast:
Ved aksellast måles deformationerne i centrum, ved de to laste, på midten af pladen og ved
kant af pladen.
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Foto 15 – Opstilling til aksellast. Lastene placeres med 30 cm fra kant af trykudligningsplade til kant af
plade. Lastene står med 130cm afstand fra center til center.

Omfang
Der er den 19. januar 2011 udført prøvebelastning ved 14 døgn.
− Enkeltlast i midte af plade
− Aksellast, ved 2 enkeltlaste
Der er den 2. februar 2011 udført prøvebelastning ved 28 døgn.
− Enkeltlast i midte af plade
− Enkeltlast ved kant af plade
Resultater
Ved prøvebelastning af mock-up’en fremkom følgende arbejdslinier:
Resultater fra 14 døgns prøvebelastning gengives ikke, da deformationerne er meget små
sammenlignet med usikkerheden på målingerne. Der blev ved 14 døgn ikke belastet til brud.
Der blev ved 14 døgn belastet til 30 kN pr. hjul.
Deformationerne blev 50 cm fra lasten målt til 0,03mm (hvilket er inden for måleusikkerheden)
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28 døgns prøvebelastning:

Ved last på midten blev deformationerne 50 cm fra lasten målt til 0,19mm.
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Foto 16 – Brudsted på midten. Der ses en sammentrykning af belægningen. Der ses ingen revner i belægningen.

Foto 17 – Brudsted ved kant. Der ses en sammentrykning og revner i belægningen (pile).
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Foto 18 – Brudsted ved kant. Der ses en lodret revne ud for lasten gennem betonpladen og TZ600’eren.

410607_TJ11_011

23

25. februar 2011
TJ/ALSH

6.

Trykprøvning af Themozell fliser
Udført
Trykprøvning er udført den 19. januar 2011 af Jens Ole Frederiksen og Allan Skydsbæk Hansen og den 2. februar 2011 af Jens Ole Frederiksen.
Metode
Fliserne er støbt i (LxBxH) 300x300x100mm støbekasser. Thermozell’en er udtaget repræsentativt ved støbning af mock-up’en.
Der er trykprøvet 1 stk. TZ400 og 1 stk. TZ600 ved 14 og 28 døgns modenhed.
Omfang
Der er støbt og trykprøvet i alt 4 fliser. 2 stk. TZ400 og 2 stk. TZ600.
Resultater
Ved trykprøvning fremkom følgende arbejdslinier:
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Udledte styrker og stivheder:
Type
TZ400
TZ600
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Modenhed [døgn]

Styrke [MPa]

E-modul [MPa]

14
28
14
28

0,85
0,95
0,95
1,25

120
230
140
260
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7.

Aftræksprøvning
Udført
Aftræksprøvning er udført den 19. januar 2011 og 2. februar 2011 af Allan Skydsbæk Hansen.
Metode
Aftræksprøvning er udført i henhold til TI-B 13 (86) / NT BUILD 365 ved aftrækshastighed
på 100 N/s. Aftræksprøvning er udført i områder uden hulheder; konstateret ved bankning
med hammer i selve prøveområdet (ca. 1 m2).
Prøvelegemerne var pålimet med 2-komponent epoxy klæber samme dag som aftræksforsøgene med en tørretid på ca. 30 minutter.
Prøvningen er foretaget med friskæring til toppen af TZ600 laget.
Omfang
Aftræksprøvning er udført som aftræksforsøg a 5 og 3 rondeller. Rondellerne er placeret i den
ene ende i område uden armering over skinner.

Foto 19 – Aftræksprøve 1 i område uden belægning til 14 døgns trækstyrke. Aftræksprøve 2 er udført
umiddelbart til højre for aftræksprøve 1 og er klæbet på belægningen.
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Resultat
Prøvelegeme diameter:
Friskæringsdiameter:
Overfladetemperatur:
Oplyst materiale:

Aftræksforsøg
nr.

50 mm
50 mm
20 °C
Thermozell TZ600

Prøvelegeme
nr.

1
14 døgn

1

0,290

Brud 100 % i TZ600

2

0,386

Brud 100 % i TZ600

3

0,041

Brud 100 % i TZ600 (brudt ved udboring)

4

0,384

Brud 100 % i TZ600

5

0,344

Brud 100 % i TZ600

0,351

Prøvelegeme 3 undladt

6

0,438

Brud 100 % i TZ600

7

0,341

Brud 100 % i TZ600

8

0,483

Brud 100 % i TZ600

GENNEMSNIT
2
28 døgn
GENNEMSNIT
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Sammenhængs- Bemærkninger/brudsted
styrke
MPa

0,406
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