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Gjutasfaltbeläggning för biologiskt avfall

Figur 1. Färdiglagd skyddsbeläggning av gjutasfalt på betonggolv.
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Förord
Detta utvecklingsprojekt har genomförts i samarbete mellan GAFS, NCC Roads AB/BINAB, CBI och
Tekniska verken. Projektets bidragsgivare är SBUF. Projektet genomfördes mellan hösten 2011 till
hösten 2015.
Huvudförfattaren, Serkan Ceylan och Niklas Anderson från NCC Roads AB/BINAB vill rikta ett stort
tack till bidragsgivaren SBUF som har gett oss möjligheten att kunna genomdriva
utvecklingsprojektet.
Tack till Ylva Edwards på CBI som har hjälpt oss att hitta provanläggningen.
Tack riktas också till Tekniska verken som har hjälpt till & ställt upp med provläggningsytan.
Vi vill också tacka alla styrelsemedlemmar i GAFS som har varit med och arbetat aktivt med
projektet.
Stockholm, september 2015

Sammanfattning
Iden för projektet väcktes då GAFS blev uppmärksammade på att betonggolv i deponier för biologiska
avfall, inte klarar av den aggressiva miljön. Detta leder till kostsamma reperationsarbeten och
driftstopp. Syrafast gjutasfalt används redan idag som en skyddsbeläggning på betongkonstruktioner i
diverse anläggningar. Utvecklingsprojektet avsåg att ta fram ett dokumenterat testförsök där syrafast
gjutasfalt används som skyddslager för betongkonstruktion.
Syftet med utvecklingsprojektet:
Genom laborationer, undersöka beståndsdelar i syrafasta gjutasfalten för att få fram lämplig
recept.
Provläggning av 80m2 syrafast gjutsafalt som skyddsbeläggning, på lämplig
matavfallsanläggning.
Dokumentation av utvecklingsprojektet
Provläggningen utfördes på Tekniska verket i Linköping och såg okulärt bra ut. Förhoppningen är att
en uppföljning på projektet kommer genomföras för att dokumentera hur bra gjutasfalten klarar sig i
den aggressiva miljön.
Receptet för de syrafasta gjutasfalten var baserad på empirisk erfarenhet. För att gjutasfalten ska klara
av den mekaniska påkänningen så användes en kornfraktion mellan 0-11.
Laborationstester utfördes för att få en bättre förståelse av syrafasta gjutasfalten och dess
beståndsdelars reaktion mot lakvatten samt undersökning av lakvatten.
Projektet utfördes mellan 2011-2015, vilket har gjort att styrgrupp för ledning av projektering har
ändrats genom åren. De som har deltagit i projektet:
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Betonggolv i deponier för biologiskt avfall utsätts för påfrestningar. Dessa är lakvatten från biologiskt
avfall som fräter sönder betongytan och hjullastare som mekaniskt nöter på betonggolvet.[1]. För att
kunna säkerställa en hållbar lösning så krävs det en tät och slitstark beläggning som skyddar
betonggolvet. Gjutasfalt är en vatten- och diffusionstät produkt [2] och som redan idag används som
en skyddsbeläggning på betonggolv [3].
Avfall Sverige som är den svenska intresse- och branchorganisationen inom avfallshantering och
återvinning har rapporterat problem om att lakvattnet från biogas- och komposteringsanläggningar
fräter sönder betongkonstruktioner [4].
Ylva Edwards från CBI som har skrivit ”Kartläggning av vittrings- och korrosionsskador på
biologiska behandlingsanläggningar, Etapp II Tätskikt på betong-State of the Art” kom i kontakt med
GAFS (GjutAsfaltFöreningen i Sverige) för att informera om behovet av att testa och dokumentera
gjutasfalt som skyddsbeläggning på betonggolv, då det i dagsläget inte finns ett dokumenterat
testförsök. NCC Roads AB/BINAB som är medlem i GAFS ansökte om bidrag från SBUF för att
finansiera utvecklingsprojektet.

1.2 Syfte
Gjutasfalten används redan idag som en skyddsbeläggning på betong i olika biogas- och
komposteringsanläggningar och det har skett ett flertal praktiska testförsök.
Utvecklingsprojektet avser att ta fram ett dokumenterat testförsök för användning av gjutasfalt som
skyddsbeläggning på betonggolv i kemisk aggressiv miljö, då det i dagsläget inte finns. En uppföljning
på projektet kommer genomföras för att dokumentera hur bra gjutasfalten klarar sig i den aggressiva
miljön.

2. Test av gjutasfaltsystem, stenmaterial och lakvatten
Tre laborationstester utfördes innan utläggning av gjutasfalt som skyddsbeläggning. I första
laborationen undersöktes gjutasfaltsystemets motståndsförmåga mot lakvatten från matavfall, bilaga
C. I Andra laborationen undersöktes de olika stenmaterialens reaktion mot lakvatten från matavfall,
bilaga A. I den tredje laborationen bilaga B undersöktes lakvattnet som användes i bilaga A.
I bilagorna finns beskrivning av metod och resultat.

3. Genomförande
Provläggning av gjutasfalt som skyddsbeläggning utfördes på Tekniska verkens biogasanläggning i
Linköping enligt figur 2. Förslag till val av yta kom från Ylva Edwards från CBI som hade kontakt
med Tekniska verken. Ytan är 160m2 betonggolv som används för mellanlagring av matavfall.
Betonggolvet är ca två år gammalt. Tekniska verken som redan var bekanta med problemet av att
lakvattnet från matavfallet fräter sönder underliggande betonggolv, var villiga att tillhandahålla ytan
för provläggningen. Det skulle testas två olika skyddsbeläggningar på provytan. Hälften av ytan
(80m2) var avsedd för gjutasfalt och den andra halvan för Polyuretan. I denna rapport kommer endast
provläggning av gjutasfalt behandlas. Förbesök gjordes för att syna ytan och planera provläggningen.

Figur 2. Förbild av ytan/betonggolvet som är avsedd för provläggning.

Tidsplan för utförda arbeten av NCC Roads/BINAB:
Provläggning utfördes under v35, 2015.
Ytan för provläggningen som användes för mellanlagring av matavfall rensades och
högtrycktvättades under lördagen v34, då söndagen var avsedd som torktid.
Scanmaskin som utför blästringen startade måndag v35.
Blästringen av betongen utfördes för att primern ska få en bättre vidhäftning mot underlaget.
En kant nedslipades på mittlinjen 0-25mm i höjd på 0.5-1 meters bredd, för att få en jämn
övergång där de olika beläggningarna möter varandra.
Intill befintligt kantstål nedslipades betongen för att få en bra övergång mellan gjutasfalten
och kantstålet. Nedslipningen var 0-25mm i höjdled med bredd 0.5-1 meter för att få en bra
övergång mellan gjutasfalten och kantstålet.
Tisdag v35 primerades ytan med två lager MMA.
Onsdag v35 helklistrades 5mm tätskiktsmatta YEP 6500 (Godkänd av trafikverket).
Torsdag v35 lades syrafast gjutasfalt (PGJA) med baskarpsand i ytan.
Längs väggarna utformades en fog som fylldes med bitumenbaserad fogmassa (Nabogum
UT).

Egenskaper om betonggolvet erhållna av Tekniska verken:

Säkerhetsklass 1
Livslängdklass L50
Exponeringsklass XD3 + XF4
Vct ekv 0,40
Betongkvalitet C40/50
Executionclass 2
Täckskikt 50 mm runtom
Max stenstorlek (Dmax) 25 mm
Armeringskvalitet B500B, Nps 500

3.1 Material
Primer: MMA (Metylmetaakrylat) levererades från företaget Flowcrete. Produkten heter
”Matacryl Bitu-primer” och uppfyller kraven enligt TRVKB Tätskikt på broar 13.
Syrafast Gjutasfalt: Syrafast PGJA 11 har till skillnad från PGJA 11, fältspatsmjöl istället för
kalkfiller. Vid framtagning av lämpligt recept för syrafast gjutasfalt så användes empirisk
erfarenhet. För att gjutasfalten ska klara av den mekaniska påkänningen så användes ballast
fraktion upp till 11mm.
Fogmassa: Nabogum UT, en polymermodifierad bitumenfogmassa.
Baskarpsand och rådasand: Fungerar som halkskydd.

3.2 Rengöring av ytan
Tekniska verken fick ansvaret att högtryckstvätta ytan.

Figur 3: Betonggolvet efter högtryckstvätt och en dags torktid.

Måndag v35 så synades betonggolvet inför start. Tekniska verken hade gjort ett bra jobb och ytan var
väl rengjord enligt figur 3. Vid syn av ytan noterades tre öglor som är monterade i betonggolvet för
förankring av jalusier. De var monterade intill stålkanten och var fulla med matavfall enligt figur 4.

Figur 4: Öglorna nära intill stålkanten, fulla med
matavfall efter högtryckstvätt.

Figur 5: Bild på öglan efter manuell rengöring.

För att få en bra övergång mellan kantstålet och gjutasfalten så slipades betonggolvet ner lokalt.
Öglornas övre del låg i höjd med betonggolvet, vilket hindrade arbetet med att slipa ner betongolvet
enligt figur 5. Efter samtal med Tekniska verken angående problematiken så fick vi en skriftlig
tillåtelse att demontera öglorna.

3.3 Blästring/slipning
Blästring/slipning utfördes av Erik Karjula från Scanmaskin. Verktygen som användes var:
Scan Combiflex 650
Scan Combiflex 330
Handslipmaskin
Hela betongytan blästrades med Scan Combiflex 650 för att erhålla bästa möjliga vidhäftning mellan
betonggolvet och primern enligt figur 6. För att kunna erhålla en bra övergång mellan de olika
produkterna och kantstålet användes Scan Combiflex 330 och handslipmaskin enligt figur 7 och 8.
Arbetet pågick i två dagar, vilket var en dag längre än planerat. Förseningen berodde på att
nedslipningen av betonggolvet var tidskrävande.

Figur 6: Högra delen av ytan är blästrad med Scan Combiflex 650

Figur 7: Längs kantstålet har det slipats ner
10-20mm.

Figur 8: Längs mittlinjen har det slipats ner 10mm.

3.4 Applicering av MMA
På färdigslipat betonggolv applicerades två lager MMA inklusive avsandning mellan lagren.
Arbetet utfördes i fallande temperatur.
En sats innehåller:
MMA 20kg
Härdaren, Perkadox 33, 1.1 Liter
Klimatförhållandena vid MMA strykning, lager ett och två var enligt tabell 1.

Luft temp
Betong temp
Daggpunkt

Lager 1
28.2°C
27.6°C
14.8°C

Lager 2
25°C
24°C
17°C

Två lager med MMA ströks på ytan med sandning (Rådasand) mellan lagren. Puckar för provdragning
placerades på ytan enligt figur 9 och 10.

Figur 9: Första lager MMA med sandning på ytan.

Figur 10: Strykning av andra lagret samt placering av
puckar för vidhäftningsprov.

De tre hålen där öglorna hade demonterats och rensats från matavfall fylldes med MMA enligt
figur 11. Fukten som var kvar i hålet reagerade med att MMA´n som expanderade enligt figur 12.
Det åtgärdades genom nedslipning och reparation.

Figur 12: MMA`s reaktion vid kontakt med fukt

Figur 11: Hålen fylls i med MMA

När MMA`n härdat utfördes provdragning för kontroll av vidhäftning mellan MMA och betonggolvet
se figur 13 och 14. Tre stycken dragprov utfördes enligt TRVKB Tätskikt på broar 13.
Resultatet från dragproven var väldigt bra se tabell 2. Tredje dragprovets mätvärde visade värde över
10 MPa och lossnade inte. Därför så noterades värdet från dragprov 3 som ”X”. Vid beräkning av
medelvärdet så användes endast resultatet från dragprov 1 och 2.

Dragprov 1
4.9 MPa

Figur 13: Vidhäftningsprov utförs.

Dragprov 2
6.9 MPa

Dragprov 3
X

Figur 14: Sågning runt pucken.

Medelvärde
5.9 MPa

3.5 Bilning och slipning
Onsdag v35 diskuterades avslutet mot kantstålet som inte ansågs vara tillräckligt bra för att kunna
erhålla rätt tjocklek på gjutasfalten. För att kunna få en bra övergång mellan gjutasfalten och kantstålet
så krävdes det ytterligare åtgärder. Önskemålet var att kunna komma under stålkanten med
gjutasfalten. Det åtgärdades genom bilning och slipning längs kantstålet. Därefter primades den
slipade ytan med MMA se figur 15. Ytan dammsögs inför kommande arbetsmoment som var
helklistring av polymermodifierad tätskiktsmatta.

Figur 15: Bilning längs kantstålet för att få en bra övergång med gjutasfalten.

3.6 Helklistring av polymermodifierad tätskiktsmatta
Ett lager 5mm polymermodifierad tätskiktsmatta helsvetsades på primern enligt figur 16. För att kolla
hur bra vidhäftnigen blev mellan tätskiktsmattan och primern gjordes ett rivprov. Resultatet visade bra
vidhäftning enligt figur 17. Lagning av rivprov utfördes.

Figur 16: Helsvetsning av 1 lag 5mm
polymermodifierad bitumenmatta

Figur 17: Utförande av rivprov som visade bra
vidhäftning.

3.7 Utläggning av syrafast gjutasfalt och fogmassa
Den syrafasta gjutasfalten tillverkades på NCC Roads asfaltsverk i Arlanda, Stockholm. Sammanlagt
var det åtta ton gjutasfalt som transporterades. Temperaturen på gjutasfalten vid utläggningen
uppmättes till 218°C. Innan utläggning placerades trälister längs väggen som senare skulle fyllas med
fogmassa. Utläggningen gick bra och gjutasfalten sandades med baskarpsand figur 18. Efter att
gjutasfalten har fått kallna så plockades trälisterna bort och fogen fylldes med fogmassan (Nabogum
UT).

Figur 18: Färdighärdad syrafast gjutasfalt sandad med baskarpsand.

4. Slutsats & Diskussion
Provläggningen utfördes enligt planerad tidsplan och projektering. Det okulära intrycket är väldigt bra
och att ytan nyttjas enligt Tekniska Verkets önskemål. Detta utvecklingsprojekt avsåg att ta fram ett
dokumenterat testförsök för användning av gjutasfalt som skyddsbeläggning på betonggolv i kemisk
aggressiv miljö, då det i dagsläget inte finns. Förhoppningen är att en uppföljning på projektet kommer
genomföras för att dokumentera hur bra gjutasfalten klarar sig i den aggressiva miljön.
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Figur källor:
Figur 1-18 är fotad av Serkan Ceylan i Tekniska Verken, 24/08/2015-27/08/2015.
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