10 okt. 2007.
Arbejdsmiljøforbedringer.
Ved anvendelse af
selvkompakterende beton.

Min baggrund.
• Jeg har været i anlægsbranchen siden 1973.
• Anlægsmæssigt deltaget i 2
stålværksbyggerier og 2 større brobyggerier.
• Der er i denne forbindelse støbt store
mængder beton.
• Jeg har deltaget i SCC konsortiet der nu har
afsluttet sit arbejde.
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• Hvad er selvkompakterende beton.?
• Nogle gange kaldet SCC ( Self compacting
concrete)
• Leverandører kan benytte betegnelser som f.eks.
”Lavabeton”.
• Der er en beton der er designet til at flyde ud i
forme, herunder omslutte armering, uden brug af
vibrationsudstyr.

Fordele contra ulemper.
Lodrette støbninger ( vægge m.m.)

• Fordele

• Ulemper

• Ingen vibrationsudstyr (-leje)
• Hurtigere støbning og færre
mandtimer.
• Arbejdsmiljøforbedrende.
• Inden for
• - støj
• - vibrationer
• - løft

•
•
•
•

Tættere forme
Større støbetryk
Dyrere beton i kr./leveret m3
Hertil for nærværende
forskellige tekniske problemer
der forhåbentligt kan
afhjælpes.
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Fordele contra ulemper.
Vandrette støbninger ( gulve og dæk.)

• Fordele

• Ulemper

• Ingen vibrationsudstyr (-leje)
• Hurtigere støbning og færre
mandtimer.
• Arbejdsmiljøforbedrende.
• Inden for
• - støj
• - vibrationer
• - løft

• Tættere forme
• Ved støbning på/mod isolering
skal opdrift af denne sikres.
• Dyrere beton i kr./leveret m3
• Hertil for nærværende
forskellige tekniske problemer
der forhåbentligt kan
afhjælpes.
• Overflader skal i visse tilfælde
slibes efterfølgende.
• Vanskeligere at udføre effektiv
udtørringsbeskyttelse.
• Tolerancer vanskeligere.
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Test og målesteder.

Støj.
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Faktuelle støjmålinger
• Delresultater fra vægstøbning.
• Værdierne er så høje at værn skal benyttes. (vedvarende over 85
db(A) medf. risiko for alvorlige høreskader).

Vibrationer.
• Grafen tv. viser risikoen
for at 10 % får hvide
fingre i forhold til
belastning og antallet af
år.
• En påvirkning på
maximalt 3 m/s2 anses af
arbejdstilsynet for at være
den øvre grænse.
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Målte værdier på vibrator/slange.

Vægtning af værdier.
Fra den aktuelle støbning.
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Løft.

•

Fysisk påvirkning.
• 2 billeder for at illustrere hvad det er der udføres.
• Aktuel vægt vibratorstav ca. 11 kg.
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Resultat løft.

• Overraskende.!!

Økonomi.
• Den økonomiske side af sagen ved vægstøbninger..
• Besparelse på udstøbningsstedet andrager ca. 85 kr./m3 i form af
sparet arbejdstid.
• Leje vibrationsgrej modsvares af kraftigere formstag samt bygning af
stærkere endebegrænsninger.
• Betonprisen leveret er/vil være højere men er afhængig af hvilken
betontype der skal ”konverteres”. Normalt vil tillæg dog ikke være
højere end de ovenfor nævnte 85 kr./m3.
• Hvorfor benyttes SCC så ikke overalt til vægstøbninger når
arbejdsmiljøgevinsten er åbenlys ?
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Kilder anvendt.

Curing.
Hvornår.
Hvor længe.
Hvordan.
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Hvornår
•

Max tilladelig fordampning.

E 40
Cement
Flyveaske
Microsilica

FA + MS
MS

370
56
19
445

kg
kg
kg
kg

16,9 %
4,3 %

Hvornår
•

Vindfaktor.
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Hvor længe.
•

Vandcementtalt og miljøklasse.

V/C

0,36

Problemstillinger.
•

•
•

•
•

Ved gulv-dækstøbninger der er ”problematiske” i forhold til vægge har
forskellige teststøbninger i SCC regi vist at der går fra 4 til 6 timer før
overfladen er trædebar.
Andre test har vist at SCC ikke er ”selvcurende” som vi havde forventet at
den ville være i et vist omfang.
Som det fremgik af foranstående bilag vil der ofte kun være 1 til 2 timer efter
udstøbningen til afdækningen skal være effektiv. ( enten på grund af vind
eller betonens temperatur)
Foranstående medfører at der ”kun” er en påsprøjtet membran tilbage som
mulighed. (NB. Vandtåge-damp kan i specielle situationer være muligt).
For SCC er der dog et punkt man skal være opmærksom på. DER BØR
IKKE GÅS I DEN UDLAGTE BETON.
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Vandrette støbninger.
• Traditionelt udført curing ved hjælp af
”håndholdte Gloria sprøjter” medfører mindst 2
kvalitetsproblemer.
• 1. Personen der skal påsprøjte curing vil ofte gå i
den færdige overflade. Det medfører separation
(pasta samles hvor foden trækkes op).
• 2. På grund af vanskeligheden med at bevæge
sig bliver curingen ikke påført i ensartet
dækkende lag.

Curing.
• Mit bedste forslag til løsning !!
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Mangelfuld udtørringsbeskyttelse

Kerneboring fra foranstående gulv.
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Huskepunkter for SCC.
• Sten har en større rumvægt end beton !!
• Overfladespændingen holder bedre små sten ”oppe”.
• Bevæg SCC så lidt som muligt når den først er placeret.
(specielt gulve).
• Gennemfør en effektiv modtagekontrol.
• ”jo længere SCC kan flyde jo mindre bør den gøre det”.
• Planlæg curing før støbning påbegyndes.
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