Vurdering af eksisterende betonkonstruktioner
Dansk betonforening
Tirsdag d. 11. september 2018

Kl. 15.00 - 15.10 - Velkomst og kort introduktion dagens program ved Birgitte Leth, Idé og foredragsudvalg
Kl. 15.10 – 15.40 - Vurdering af betonkonstruktioner ved eftersyn og laboratorieundersøgelser ved Anders Haumann, COWI
Kl. 15.40 – 16.10 - Ikke destruktive undersøgelser (NDT) giver en mulighed for både overordnet og detaljeret kvalitetskontrol
af skjulte detaljer i elementsamlinger ved Jens Henriksen, FORCE Technology

Kl. 16.10 – kl. 16.40 - Pause med kaffe/the/vand udenfor lokalet
Kl. 16.40 – kl. 17.10 - Virtual Inspektion ved Rasmus Lindeneg Johansen, Chief Specialist Geoservices, COWI
Kl. 17.10 - kl.17.40 - Periodisk inspektion med robotter – fra overblik til indblik ved Steen Arnfred Nielsen, FORCE Technology
Kl. 17.40 - kl.18.00 - Spørgsmål/diskussion/afrunding ved Birgitte Leth inkl. sandwich og øl/vand
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Vurdering af eksisterende betonkonstruktioner
Dansk betonforening
Tirsdag d. 11. september 2018

Anders Haumann
Geolog, cand. scient.

COWI
Eftersyn og betonundersøgelser
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Gennemgang af:
- Baggrund for eftersyn
- Eftersynstyper
- Mere specifikt om
generaleftersyn og
særeftersyn
- Undersøgelsesmetoder
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Betonkonstruktioner ældes og nedbrydes som følge af mange faktorer bl.a.:
- Eksponeringsmiljøet (CO2, H₂O, klorid, alkaliforbindelser, sulfat, frost)
- Betonens delkomponenter (reaktivt sand, manglende luftindblanding, højt v/c forhold, cementtypen)
- Udførelsen (forkert vibrering, stenreder, kolde støbeskel, manglende vinterafdækning)
- Designet af konstruktionen (for lidt armering, for lille dæklag, forkert beton til miliøet)
Saltvand + frost-> AKR og frost/tø
revner + armeringskorrosion

Bro fra 1972
Svovlbrinte + ilt -> Næring til
svovlsyre dannende bakterier

Spildevandsledning fra 1897
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Eksempler på eftersynstyper
• Rutineeftersyn
Dagligt/ugentligt/månedligt/årligt – ofte af fastansatte driftsfolk

--------------------------------------------------------------------------------------------• Sikkerhedseftersyn
Ved særligt udsatte dele af konstruktioner hvor der er frygt for kollaps eller fare for brugernes
sikkerhed – involverer typisk en statisk analyse

--------------------------------------------------------------------------------------------• Generaleftersyn
Uddannede/erfarne eftersynsfolk – 100 % indenfor "armslængde"
Typisk hvert 5.-6. år

• Særeftersyn
Typisk igangsat som følge af observationer ved et rutine eller generaleftersyn
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Generaleftersyn
• Formål
- Løbende holde konstruktionen under opsyn
- Registrere nedbrydninger inden de bliver
alvorlige
- Registrere behovet for vedligehold
- Evt. igangsætte særeftersyn/betonundersøgelser

• Metodik
- Visuelt eftersyn (100 %) indenfor armslængde
- Fotodokumenterer og beskriver skader
- Karaktergivning (0-5)
- Beskrive behov for vedligehold (år/pris)
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Rope-access:

Hurtigt – ingen opstilling af f.eks. stillads, lift eller skyclimber
Billigt – typisk et team på 3-4 mand

Ingen brug for afspærring = ingen trafikantgeneomkostninger
Alle undersøgelsesmetoder kan udføres fra reb
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Rope-access:
2 rebs system med
dobbelt ankerpunkter

HSA-R M12 A4 bolte bores 85 mm
ind i betonen
De første bolte testes med 10 kN i
aksialt træk, i 3 minutter.
Efterfølgende testes ca. 10 % af
boltene med 6 kN i 15 sek
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Stenrede

Revne >0,20 mm

Udfyldning med dårlig vedhæftning

Husk skala på alle billeder

Skruk område -> afskalning

Rustudfældning + afskalning

Løse udfyldninger
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Generaleftersyn
Konstruktionen opdeles i elementer og hvert element tildeles en
tilstandskarakter fra:
0 (som ny) til 5 (helt nedbrudt)
› Tilstandskarakter 0

› Ingen eller meget få skader.

Skadeskarakter
(art+udvikling+omfang)
Funktionskarakter
Konsekvenskarakter

0–3
0–1
0–1

Tilstandskarakter

0-5

› Elementet er sammenligneligt med et nyt element
› Tilstandskarakter 1
› Kun få skader – reparation er ikke nødvendig.
› Elementet er omtrent som nyt
› Tilstandskarakter 2
› Udvikling af skader er på et lavt niveau.
›

› Tilstandskarakter 4

› Reparation bør udføres ved lejlighed

› Skadesudviklingen er kraftigt fremskreden og elementet er i
fare for at miste sin funktion.

Tilstandskarakter 3

› Reparation skal iværksættes snarest.

› Skadesudviklingen er således at reparation bør udføres
inden for få år.

› Der er en risiko for at elementet mister sin funktion inden
for få år.

› Tilstandskarakter 5
› Elementet er helt nedbrudt og opfylder ikke sin funktion.

› Reparation/forstærkning skal udføres straks.
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Betonundersøgelser ved særeftersyn
• Formål
- At afdække type og omfanget af den observerede skade
- Bestemme fremtidig, forventelig skadesudvikling (nedbrydningshastighed - kan danne basis for
en levetidsberegning af konstruktionen)
- Bestemme det optimale tidspunkt for udbedring/vedligehold og den optimale
udbedringsmetode

• Bemanding
Eksperter på:
- Brug og tolkning af resultater fra NDT udstyr
- Laboratorieanalyser
- Statiske analyser
- Levetidsberegninger
- Prissætning på reparationsomkostninger
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NDT undersøgelser

- Dæklagsmålinger
- Georadar
- EKP/korrosionshastighed
- Schmidt hammer
- Endoskop
- s'MASH
- Thermografikamera

NDT under vand !?

NDT undersøgelser (her s'MASH
diagram) medfører ofte
"Destruktive" undersøgelser
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"Destruktive" undersøgelser
- Udboring af kerner til f.eks.
petrografi, trykprøvning,
kloridanalyser

- Udboring af pulverprøver til
kloridanalyser
- Ophugning til f.eks.
armeringskontakt, besigtigelse
af armeringens tilstand,
karbonatiseringsmåling
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Makroanalyser – visuelt og med phenolphthalein.
Suppleres ofte med fluorescens imprægnering.

•
•
•
•
•
•

Armering
Tilslag
Cementpasta
Luftporer
Revner/defekter
Karbonatisering
(måles med
phenolphthalein)
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Petrografi - Mikroanalyse/SEM
Udføres på 30x45 mm, fluorescens
imprægnerede skiver af betonen på
0,02 mm tykkelse
• Beskriver betontypen og enkelt
komponenter
• Kvaliteten/homogeniteten
• Kapillarporøsitet (ækv. v/c-forhold)
• Luftporestrukturen
• Karbonatisering
• Øvrige nedbrydningsmekanismer,
udbredelsen af disse og forventet
fremtidig udvikling
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