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DAMSIKKERHETSPROSJEKTET

Forord
Modernenorsk dambyggingstartetomkringårhundreskiftet,da vi tok til
å utnytte våre vannkraftressurser.Innledningsvisdominerte mur- og
betongdammene,men særlig etter 1950 kom de store fyllingsdammeneinn
i bildet for fullt. I hele det aktuelle tidsrommet har norsk damteknologiholdt et høyt nivå, og dammene har hevdet seg godt internasjonaltmed hensyn til kvalitet og sikkerhet.
I den intenseutbyggingsperioden
vi har vært gjennom i de senere tiår,
har begrepetdamsikkerheti sterk grad vært knyttet til planleggingog
bygging,derberegningsmetoder,laster,materialegenskaperogutførelse
har vært nøkkelbegreper.Men damsikkerhetavhenger også i sterk grad
av hvordan vi overvåker,manøvrererog tar vare på dammene, og hvor
godt vi forstår og er forberedtpå ulike hendelserog situasjonersom
kan oppstå i driftsfasen.Det var særlig dette som var bakgrunnenfor
at NVE i 1987 tok initiativettil et samarbeidsprosjektmed VR og dameiere om damsikkerhet.Forprosjektetutga rapporten"Risikoanalysefor
dammer" i 1987, og selve hovedprosjektetstartet med etableringav et
styringsutvalghøsten 1988. Prosjektlederentiltrådtei april 1989, og
fra da av kom det praktiske arbeidet i gang. Prosjektet avsluttes i
1992.
Styringsutvalgetbestår av:
SjefingeniørBjarne Nicolaisen,NVE (formann)
SjefingeniørJan Daleng, VR
ProfessorDagfinn K. Lysne, Instituttfor vassbygging,NTH
SjefingeniørThorleif Hoff, Statkraft
Prosjektlederer sivilingeniørSvein Larsen.
Prosjektethar tatt utgangspunkti dagens situasjon,og har fått utredet ulike spørsmål som har betydning for damsikkerheteni driftsfasen, slik som aldring,flomavledning,overtopping,lekkasjer,funksjonssikkerhetav flomlukerog beredskapsplanlegging.
Dessutenbehandles erfaringsinnsamling,dambruddstatistikkog risikovurderinger.
Enkelte utredningerblir presenterti egne delrapportersom denne, men
prosjektetavsluttesmed sluttrapportsom summereropp resultateneav
de utredningerprosjektethar utarbeidet.
Den delrapport som fremleggesher: "Alkalireaksjoneri betongdammer"
er utarbeidetav GRØNER Anlegg Miljø AS og Sintef FCB.
Erkjennelsenav at alkalireaksjonerkan være årsak til betongskaderi
Norge er forholdsvisny, selv om slike reaksjoner har forekommet i
mange år. Siden 1989 har det pågått et større forskningsprosjektom
alkalireaksjonerved Sintef FCB. En oppsummeringav resultatenefra
dette forskningsprosjektet
pr. 1.1.92er presenterti denne delrapporten (del 1).
Det har så langt vært få data om hvor store utvidelsenehar vært pga.
alkalireaksjonerved ulike konstruksjoneri Norge. Ved dam Votna har
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man ved hjelp av deformasjonsmålinger
som er foretattsiden dammen ble
bygget,kunnetrekonstruereutvidelsestakten
bakoverihistorien. Dette
er presentert i del 2 (Grøner).Konklusjonener at det de siste 10
årene har skjedd en betongutvidelselik totalt ca. 0,4 o/oo, og at
nåværendeutvidelsestakter ca. 0,06 o/oo pr. år.
Forskningeni Norge omkring alkalireaksjonerhar så langt i liten grad
fokusertpå de virkningersom reaksjonenehar på krefter og spenninger
i de enkelte konstruksjonstyper,
og hva dette betyr sikkerhetsmessig.
I del 3 er dette belyst (Grøner).
Virkningenekan oversiktsmessiggrupperesi

4 deler:

Konstruksjonenfår en deformasjonsom kan føre til lukefastkiling,
fugegjenklemmingo.l.
Konstruksjonenfår en oppsprekkingi overflaten som åpner for
andre nedbrytendeprosesser.
Betongensegenskapersom permeabilitet,elastisitet,trykk,strekk
og skjærstyrkeendres.
Den indre utvidelse i betongen fører til tilleggsspenningeri
armering,betong og evt. oppspenningskabler.
Virkningener annerledes enn en utvidelsepga. temperatur.
Konstruksjonsutvidelsen
pga. alkalikan være av størrelse0,5 o/oo, og
dette alene gir tilleggsspenningeri armering som er av betydelig
størrelse.Utvidelsenvil for enkeltekonstruksjonstyperføre til tilleggsmomenter,og en full oversiktover dette får en kun med en analyse
av den enkelte konstruksjon.
Det har ikke være Damsikkerhetsprosjektets
målsettingå klarlegge de
sikkerhetsmessigekonsekvensersom alkalireaksjonenefører med seg for
dam Votna. Rent genereltfor hvelvdammervil imidlertidkonstruksjonsutvidelsegi momenter som er av motsatt fortegn av hovedlasttilfellet
"full vannlast",mens momenterved lasttilfelle"temperaturøkning
ved
tomt magasin" vil øke.
Det er viktig at vi øker vår viten om alkalireaksjonerog deres virkninger. Forskningog analysearbeidbør derfor fortsette.

Oslo, 15. november 1992

pr

Bjarne Nicolaisen
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Svein Larsen

Jan Daleng
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Rapporten gir en oversikt over dagens viten mht alkalireaksjoneri betong i Norg%og oppsummerer
en del viktigeresultaterfra S1N7EF-prosjektetAlkalirealcsjoner(1989-92). Gnutraggende prinsipper
og forutsetningergjennomgås og kommenteres i forhold til norsk geologi, eksponeringsbetingeberog
betongbruk
Dammedkraftanlegg er sammen med vegbrocrde konstruksjonenehvor denne problemstillingen er
funnet å være mest aktuell. I rapporten gis det en oversikt over dammer som har wert vurdat i så
måte. Et antall tilslagstwer er identifisat som potensielt reaktive. Disse blir ruennere beskreve4 og
utbredelsesområdeneangitt. Utbredelsenav alkalireaksjoneri ulike deler av landet drøftes, og det vises
til at dette hos oss er reaksjoner som først oppstår etter ca 20 års eksponaingstid i fuktig mi#gb.
Avslutningsvisdrøftes skade- og levaidskonsekvenser,sammen med mulige tiltak ogforhokbreglerfor
hhv eksisterende konstruksjonerog nye betongkonstruksjoner.
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INNLEDNING

Erkjennelsenav at alkalireaksjoner(AAR) kan være en årsak til betongskaderi Norge er forholdsvisny,selv
om slike reaksjoner etter all sannsynlighethar forekommet i mange år, og ble omtalt av Idorn /1/ og
Kjemierud/2/ allerede på 60- og 70-tallet.I løpet av de siste 4-5 årene har det imidlertid kommet et økende
antall rapporter (utarbeidet av NBI, FCB, NOTEBY, AEC m.fi.) som peker på og tildels dokumenterer
alkalireaksjoner som årsak til betongskader. I vesentlig grad fokuseres det på betong i fuktpåkjente
konstruksjonersom vannkraftanleggog brufundamenter/3/, /4/, /5/.
1.1

Forskningsprosjekt ved SINTEF FCB

Siden 1989har det pågått et større forskningsprosjektom alkalireaksjonerved FCB. Siktemåleter å etablere
et fagliggrunnlagfor å håndtere dette problemområdetfor norske forhold,mht geologi,eksponeringsbetingelser og materialbruk. Prosjektet har hatt fmansiellstøtte fra NTNF's Byggforvaltningsprogramog såvel
finansiellsom aktiv,praktiskstøtte fra en gruppe på totalt 26 deltagere,som representerer Dameierne,NVE,
NGU, Vegkontorene, Vegdirektoratet, Sement-, Betong-, Tilslags-og Entreprenørbransjen. Det er også
mottatt stipendmidlerfra ATV (NordiskIndustri-forskerutdannelse)og benyttet interne midler ved FCB og
Bygglaboratoriet,NTH.
Foreløpige resultater fra prosjektet har vært publisert både i hjemlige fora og internasjonalt/6/, /7/, /8/, /9/.
Prosjektet tar for seg tre hovedområder:
Tilslagsmaterialer: Identifisering (basert på betongundersøkelser) og lokalisering (ut fra
geologi) av potensielt alkalireaktivebergarter i Norge.
Prøvningsmetoder: Evaluering/utviklingav sikre prøvningsmetoder for betongtilslag for
norske forhold, dvs metoder som gir resultater i laboratoriet i samsvar med det som

observeres i felt.
Rehabilitering: Evaluering av aktuelle reparasjonsmetoderfor betong som har vært utsatt

for AAR.
Prosjektet har vært sterkt inkorporert i undervisningeni tilslagsmaterialerved Institutt for Geologi og
Bergteknikk,NTH. Som del av dette er det bl a dennomført ett dr.-gradsstudium/10/, fire diplomer og
diverse prosjektoppgaver/11/, /12/, /13/, /14/.
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Mye oppnåddallerede

Så langt er følgende utført og oppnådd:
Ca. 550betongkonstruksjonereldre enn 10år (mest bruer og dammer/kraftverk)har vært undersøkt
i felt, ca. 40 av disse har vært gjenstandfor grundigelaboratorieanalyser.Dette danner grunnlagfor
en omfattende skadestatistikkog tolkningomkringreaksjonsmekanismeretc /10/.
Det er utarbeidet en liste over og beskrivelseav potensielt reaktive tilslagstyper(bergarter), samt
en tentativ oversiktover deres utbredelse/lokaliseringi Sør-Norge.
De fleste internasjonalt tilgjengeligeprøvningsmetoderfor tilslagsmaterialervedrørende AAR har
vært undersøkt mht deres evne til å reprodusere det som kan observeresi betongkonstruksjoneri
Norge. Det er etablert en 3-trinns undersøkelsesprosedyrepå dette grunnlaget, som også er
innarbeidet i den nye Deklarasjons-og godkjenningsordningenfor betongtilslag/27/.
Et betydeligantall tilslagsprøverfra de fleste deler av landet har ved SINTEF FCB vært undersøkt
og klassifiserti henhold til denne prosedyren.
Et større anlegg(dam) er gjenstandfor prøverepareringmed alternativereparasjonsprodukter,med
oppfølgende målinger mht ekspansjonerog fuktutvikling.

2

HVA ER ALKALIREAKSJON

(AAR)?

Alkalireaksjon (AAR) er en kjemisk - fysisk prosess, hvor tilgjengelige alkaliioner i betongens sementpasta
reagerermed visse bergarter. Ved reaksjonen blir det dannet et reaksjonsprodukt - en alkaligel - som har den
egenskapen at den sveller ved vannopptak. Dette medfører en volumøkning som i "skadelige"tilfeller har som
konsekvens at sementpastaens strekkfasthet overskrides og betongen sprekker opp.

Alkalireaksjon ( eller Alkali Aggregate Reaction) er først blitt beskrevet av Stanton i 1940,som hadde
observert noen uforklarligekrakkeleringeri flere veibruer i California,USA. Etter få års intensivforskning
la Stanton fundamentet for noe av den viten vi idag har om alkalireaksjon.I 1947 kjente man kun få
mineraler (og bergarter) som kunne reagere i betong. Disse mineralenevar opal, chalcedon,vulkanskglass
og tridymit (høytemperatur kvarts), alle metastabilesilikater/15/.
Allerede i begynnelsen av 1960-åreneble det klart at flere forskjelligetyper alkalireaktivebergarter og
mineraler kunne gi problemer i betongen. I 1975foreslo en kanadisk forsker at tre typer alkalireaksjoner
forekommer/16/:
(I)

SINTEF-FCB

Alkali silika reaksjon (I Danmark er denne reaksjon kalt alkalikiselreaksjon).Reaktive
mineraler/bergarter er metastabilesom f.eks opal.
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Alkali karbonat reaksjon Den reaktive bergart er en leirholdig dolomit-kalsittkalkstein.
Reaksjonen tenkes å være en kombinasjon av dedolomitisering og svelling av leirmineraler.
Reaksjonen har vært kjent siden 1957 /17/
Alkali silikat reaksjon De reaktive bergarter er leir-siltstein (argillite), fyllitt og gråvakke.
Reaksjonen ble foreslått ut fra en 5-årig undersøkelse (1965-1970) av AAR i Nova Scotia,
Canada /18/. Det reaktive mineral tenkes å være et montmorillonittlignende leirmineral /19.1
I 1970-årene ble mange flere typer alkali reaktive bergarter oppdaget, f.eks sandstein, kvartsitt,granitt etc.,
bergarter som helt sikkert ikke inneholdt et montmorillonittlignendeleirmineral. Det ble også klart, at mer
"stabile"former av kvarts (f.eks mikrokrystallinkvartsog "strained"kvarts) kunne reagere i betong, men at
reaksjonen tok lengre tid før skader kunne observeres i betongen. I 1986 omdøpte man i Canada alkali-silikat
reaksjonentilLangsom/sen-ekspansivalkali-silikat/silika-reaksjon(Slow/Late-ExpandingAlkaliSilicate/Silika
Reaction eller forkortet SLEASSR) /20/. Det valgte navn for reaksjonen beskriver nok den viktigste
karakteristikk ved reaksjonen, nemlig at den er langsom og sentutvildende. Samtidig er det valgte navn
nøytralt vedrørende hvilke mineraler som reagerer, men selvfølgelig langt og vanskelig. Alle alkalireaktive
bergarter som idag er kjent i Norge tilhører den sist nevnte type reaksjon, nemlig langsom/sen-ekspansive.
På FCB har vi valgt å kalle reaksjonen i Norske betonger for Alkalireaksjon, for å vise at reaksjonen er
forskjellig fra alkalikiselreaksion.
I etterfølgende tabell er vist et utvalg av alkalireaktive bergarter som er blitt beskrevet i internasjonale
publikasjoner /21/.
Rock Type
Andesite
Andesite,
glaziry
Andesite/
Rhyolite
Arenite
Quartzoael
arenite

Arkose
Basalt
Beekite
Chalcedony
Charnockite
Chert
Chert,
Paleozoic
Chert,
quartzose
Dacite,
silicified
Flint
Granite

Subgroup
(Table 7.1)
A,

Meissner, 1941

A,

Kennerly et ai, 1975, 1981

A,

Stark, 1980
Dolar-Mantuani, 1971b, 1976a
Granan-Bellew et al, 1976
L. Dolar-Mantuani, 1976a
L. Dolar-Mantuani, 1969a, 1971b
Graran-Bellew, 1978
Duncan et al. 1973b
L. Dolar-Mantuani, 1971b
Gucimundsson,1971
Gogte, 1973
Midgley, 1976
McConnell et al, 1947
Gorte, 1973
McConnell et al, 1947
Gillon and Swenson, 1973

A,

A,
A,
A,

AtiAt

At

L. Dolar-Mantuani, 1972
Idorn, 1967
Mather, 1958, 1976

At
At

Dclar-Mantuani, 1976a
Idom, 1967
Gore. 1973

Granitegneisa

Buck and K. Mather, 1969, 1978
K. M.ather,1973
Mather et al, 1964
Dolar-Mantuani, 1981c

Granodioritegneiss
Greywacke
As
A,
Hornfela

SINTEF-FCB

Author(s)
(Publication. see Reference)

Gorte, 1973
L. Dola.r-Mantuani, 1969a, 1971b
St. John and L. Smith, 1978
ObernoLsteret a/, 1978
Duncan et al, 1973b (Nova Scotia)
Oberholster et al, 1978 (metaargillite?)

Rock TYPe

Metavolcanics
Opal (Beltan"Standard")
Opaline
sandstone
Opaline
shale
Phyllite
(chalcedonic)

Subgroup
(Table 7.1)

Gillott and Swenson, 1973b
A,

Quartzwacke
Rhyohte
Rhyolit.eObsidian
Sandstone,
argillaceous
Schist,
quartzose
Schist
Siltstone
Slate
Subarenite
Subgreywacke
Vein quartz

Diamond, 1978
Lenznerand Ludwig. 1978
Price, 1961
Swenson, 1957a
Grattan Bellew, 1981a
Gillott, 1970 (Nova Scotia)
Duncan et al, 1973b (Nova Scotia)
Gogte, 1973
Buck and K. Mather, 1978
L. Dolar-Mantuani, 1971b
Duncan et al, 1973b (Nova Scotia)

Quartzite

Quartzite with
highly
strained
quartz
Quartzite,
feldspatic
Quartzarenite

Author(a)
(Publication, see Reference)

A,

A,
A,
A,

Brown. 1955
L. Dolar-Mantuani, 1971b, 1975b
Berard et al, 1977
Grattan.Bellew et al, 1976, 1978
L. DoIar.Mantuani, 1976a
Gratt.an-Bellew,1978
Meissner, 1941
Duncan et al, 1973b
Kennerly el al, 1975
L Dolar-Mantuani, 1976a
Gogte, 1973
Duncan et al, 1973b (Nova Scotia)
L. Dolar.Mantuani, 1971b
Duncan et al, 1973b (Nova Scotia)
L. Dolar-Mantuani, 1971b
L. Dolar-Mantuani, 1976.
L. Dolar-Mantuani, 1969a
Gillott and Swenson, 1973b
Buck and K. Mather, 1969
K. Mather, 1980

1992-02-03

I SØR-NORGE
ALKALIREAKSJONER

4

Det skal bemerkes at alkalireaksioni Norge på mange måter avvikerfra alkalikiselreaksjon kjent fra bl.a.
Danmark. Følgende viktige forskjeller skal fremheves:
Norske alkalireaktivebergarterer av mange forskjelligetyper, men for det meste "tette"krystallinske
bergarter med mer eller mindre "stabile"mineralfaser.I Danmark er alkalireaktivebergarter oorøse
flinter hvor opal (metastabilt mineral som inneholder vann i krystallgitteret)er det mest reaktive.
Norske alkalireaktivebergarter er lan somt rea erende. Det tar ca 20 år før skader kan observeres
på konstruksjonen.I Danmark er porøs flint hurtigreagerende,og skader på konstruksjonerkan ofte
observeres etter ca 5 år.

I Norske betonger er det de grove fraksjoner (større enn ca 1 mm) som har reagert i betongen. I
Danmark er det for det meste sandfraksjonen som gir problemer.
Norskebetonger med skader som kan henførestil AAR inneholdersom regel mer enn ca 20%-40%
reaktive bergarter i betongen. Laboratorieforsøk viser også at mer enn ca 20% alkalireaktive
bergarter er skadelig. I Danmark viser forsøk at skader kan forekomme ved ca 2% porøs flint i
sanden. Derfor stilles der i Danmark krav til at sanden ikke må inneholde mer enn 2 vol% porøs
flint i betonger anvendt i moderate og aggressivemiljø.
REAKSJONSMÅTE

3

På atomnivå tenkes reaksjonen å foregå ved at alkali-ioner (natrium og kalium) og hydroksid-ioner fra
sementpastaen reagerer med "silanol-grupper"i bergarten -en såkalt syre-base reaksjon. Ved større
alkalikonsentrasjoneri sementpastaenbrytes"siloxan-bruene"ned. Dette kanresultere i at bergartenmer eller
mindre disintegreres. Figur 1 viser krystalstruktureni opal, samt hvori krystalgitteretangrepet av alkali-ioner
(natrium og kalium) og hydroxyd-ioner(01-1")foregår.
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Krystalgittereti opal under nedblytningav alkali-ioner(herkun natrium) og hydroxid-ioner.Venstrefigur
av alkali-ioner.oghydroxid-ioner.Høyrefigur viser "nedbzytningen
visersilanolgruppersom "nøytraliseres"
av siloxan-bruer"1221.
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Det antas at alkali-ioner og hydroksid-ioner"angriper"bergarten fra overflaten, og at disse kan "trenge"helt
inn til sentrum av denne. For porøse og hurtigreaktivebergarter er det også observert at alkali-ioner kan
være jevnt fordelte og i høye konsentrasjoner i reagerte bergarter, f eks i porøs flint (som normalt ikke
inneholder alkali-ioner). For tette og krystallinskebergarter,som de norske alkalireaktivebergartene, er det
vanskelig å forstå at alkali-ionerog hydroxid-ionerkan trenge helt inn i bergartene via overflaten.Dette fordi
disse bergartene er lite permeable og at reaksjonennormalt ser ut til å være begrenset til riss i bergartene.
Fig 2 viser en typisk reagert norsk bergart- en rhyolitt.Legg merke til at reaksjonenhovedsakliger begrenset
til et "stort"gjennomgående riss som løper ut i sementpastaen og som her er utfylt med gel.
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Reagert rhyolitt-bergart.Til høyre detalj av overgangssonentil sementpastaen.

I bergarten ses at det er forsvunnet materiale og at krystallerer "løsnet"langs krystallflater(illustrert ved
tynne hvite streker). I detaljbildet til høyre ses at det fmnes to typer reaksjonsprodukter,
i bergarten finnes et kryptokrystallinskreaksjonsproduktillustrert ved små prikker,
i overgangssonen og i sementpastaen går det kryptokrystallinskereaksjonsproduktetover
til gel (med svinnriss som illustrert i figuren).
Legg merke til at det finnes en hvit sone omkringgelen i sementpastaen.Dette skyldes at gelen reagerer med
kalsiumhydroksid (portlanditt) fra sementpastaen, som medfører at det oppstår en såkalt "portlanditt-fri
sone".
Tilsvarende reaksjonsmønstersom illustrerti fig 2 er rapportert fra flere land, bl a Australia, Canada, SørAfrika og England, hvor tette langsomtreagerende bergarter har forårsaket alkalireaksjon i betong. Det
gjenstår imidlertid å fmne en tilfredsstillende forklaringpå hvordan reaksjonen forløper i tette bergarter.
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TRE HOVEDBETINGELSER

NØDVENDIG FOR AAR

For at en alkalireaksjonkan forekomme skal tre betingelser samtidig være oppfylt: Et høyt innhold av
tilgjengelige alkalier, vann og reaktive bergarter i "passende" konsentrasjon. Dersom kun en av disse
betingelseneikke er oppfylt,vil alkalireaksjonerikke kunne forekomme.De tre hovedbetingelserer illustrert
i den etterfølgende RAV-trekant (Reaktivt tilslag,Alkalier og Vann).
Reaktivt tilslag

NØDVE

Alkalier

DIGE PA

METRE

Vann

Dessuten er denne reaksjonen som alle andre kjemiskereaksjoner temperaturavhengig,dvs at ved "høye"
temperaturer økes reaksjonshastighetenog det blir dannet mer gel. Høye temperaturer medfører også at
gelenblir mer "tyntflytende"og utøveret mindre "svelletrykk".
Det motsatte er tilfelleved "lave"temperaturer
hvor gelen blir mere "tyktflytende"og er derved i stand til at utøve et større "svelletrykk"enn ved høyere
temperaturer. Dette betyr at når gelen er blitt dannet i betongen, vil det kunne forekomme større
ekspansjoneri betongen ved lave temperaturer enn ved høyere temperaturer.
Noen forskere mener også at kalsiumhydroksyddeltar aktivti en alkalireaksjon/23/.I normalebetonger med
portlandsementer og uten silikatilsetningvil denne betingelsenalltid være oppfylt.
4.1

Alkalier

Normalt er det sementensinnhold av alkaliersom har størst betydningfor konsentrasjonenav tilgjengelige
alkalier i betongen, men alkalierfra tilsetningsstoffer,-materialerog tilslagsmaterialer,samt inntrengningav
alkalierfra ytre omgivelser(f eksi marinemiljøer)kan ogsåvære betydelige.Litt forenldethar undersøkelser
vist at lavalkalisementermed et alkali-innholdpå under 0,6 vekt-% Na20-ekvivalenthar gitt en rimelig
sikkerhetfor at alkalireaksjonikkevilforekommei betongen (Na20 ekvivalent= Na20 + 0.658K20). Dette
vil være gjeldende i de fleste tilfeller,men det er ogsårapportert om alkalireaksjoni betongen til tross for
bruk av lavalkali-sementer,men disse er sjeldne.
Norskestandard- og rapidsementerer høyalkaliske.4A-ogSR-sementeneer derimotforholdsvislavalkaliske.
Opplysninger om alkali-innholdet i sementene fra før 1959 er imidlertid mangelfulle. Figur 3 viser
årsmiddelverdierav alkali-innholdeti NorcemsP30sementfra Dalen sementfabrikki årene 1959-1990.Legg
merke til at det er små variasjoner i alkali-innholdet,med en svak tendens til høyere verdier og større
variasjonerfør 1964.I 1983-1984er det et større sprang i alkali-innholdet.Bemerk også at norske sementer
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fra Dalen inneholder lave konsentrasjonerav natriumi forhold til kalium.Dette er ikke tiffellet for sementer
fra Kjøpsvik som mer eller mindre har samme konsentrasjonerav natrium og kalium.

NORI'VEGIAN
CEMENT
—TYPEP30 FROMDAIEN

@ 1.1

3
.0

1

'- 01.9
0.8
.+
g

0.7

o.,0

.6

-

Na20

+N

0

x

Ye 1963 and 1. 64
0 ce ent
m — d rtlan wit.h bout 0%FA,

0

3 0.5
0.4
CA

o 0.3
> 0.2
<
0.1
0
1959 1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989
Productionyear

Fig 3 Årsmiddelverdier i perioden 1959-1990for alkali-innholdet i P30 sement fra Dalen semen4abrikk
1241
I figur 3 er det tale om årsmiddelverdier. Dette betyr at det i perioder kan være til dels meget høye
alkalikonsentrasjonersom ikke går frem av årsmiddelverdien.
I dag stilles det i flere land, f eks Danmark og England, krav til betongens totale alkali-innhold,dvs alkalier
fra sementen, tilsetningsstoffer, tilsetningsmaterialerog tilsatt vann. Både i Danmark og England må betong
til aggressivt miljø ikke inneholde mer alkalier enn 3 kg Na20- ekv/m3betong.
4.2

Vannet

Laboratorieforsøk og feltforsøk har vist at for at alkalireaksjonskal kunne forekomme, må den relative

fuktigheten,RF, i betongen være større enn 80 %. Figur 4 viser forenkletbetydningenav betongens relative
fuktighet i forhold til graden av skade.
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Fig 4 Den relativefuktighet i betong relatert til skadegrad 1251

For vegbruer, dammer og de fleste betongkonstruksjonenei noe - og meget aggressivt miljø vil det normalt
også være en høy relativ fuktighet, slik at denne betingelsen for AAR som regel er oppfylt. Ut over at vann
i form av hydroxid-ioner inngår i reaksjonen, har vannet den betydning at det kan opptas i gelen som er
svellende. I figur 4 er vist sammenhengenmellom vanninnholdeti flere typer syntetiskegeler som en funksjon
av relativ fuktighet.
300

x
6

x20— SiO,
Na,0— SiO,
Na20— (Ca0)— SiO,
(Na,0) —Ca0 —SiO,
(Na20)— (Ca0) - SiO,
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•
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Fig 5 Vanninnholdet i syntetiske geler som en funksjon av relativfuktighet 1261.
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Bemerk at geler har et eksponensielt opptak av vann ved høye relative fuktigheter. Merk også at geler som
inneholder Ca0 generelt ekspanderer mindre enn geler uten Ca0. Det økte vanninnholdet i gelen ved økt
relativ fuktighet medfører en volumøkning,som i "skadelige"tilfeller har den konsekvens at sementpastaens
strekkfasthet overskrides og betongen sprekker opp.
43

Reaktive bergarter

De alkali-reaktive bergartene i Norge er tette, krystallinskebergarter. De er alle såkalte "langsomtreagerende", dvs at det normalt går ca 20 år før tegn på alkalireaksjon blir synlig i konstruksjonene.
Laboratorieforsøk viser imidlertid at på lengre sikt kan noen langsomtreagerende bergarter medføre større
ekspansjoner enn såkalte "hurtigreagerende"bergarter.
Utbredelsen av potensielt reaktive bergarter i det sørlige Norge er vist på kartet i figur 6. Bergarter som
inntil videre er funnet alkali-reaktive,er videre ført opp i tabell 2. Utbredelsen av disse bergartsgruppene
i Sør-Norge er presentert i form av bergartskartog forkastnings-/tektonikk-karti rapporteringfra prosjektet
/6/, /9/, /10/.
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Fig 6 Geologiskkart over det sørligeNorge som viser den foreløpigeutbredelsenav potensielle
alkalireaktivebergarter.Kartetviserikke utbredelsenav kataklastiskebergarter1101.
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Tabell 2 Alkali reaktive bergarteri Sør Norge
-

BERGARTSGRUPPE

BERGARTER

FOREKOMST (gjelder Sør-Norge)

1

1.1

1.1

Magmatiske

1.2

Rhyolitt (uomdannet til lav
metamorf omdannet)
Kvartskeratofyr(rhyolittårer i
grønnstein i Trondheimsområdet)

2

3

Metamorfe

Sedimentære
(uomdannet til
lavmetamorft
omdannet)

Enkelte avgrensede områder innen det
syd-norske grunnfjell, først og fremst
Telemark/Rjukanområdet og Trysil.
Trondheimsfeltet, først og fremst i

1.3

Granitt (NB! kun i enkelte
konstruksjoner)

1.2
1.3

grenseområdene.
Spredte lokaliteter, Trøndelag.
Usikker forekomst av reaktiv variant

2.1

Fyllitt

2.1

Langs den Kaledonske fjellkjeden gjen-

2.2

Gneis (NB! kun i enkelte

nom Sør-Norge, flere områder fra Sør-

2.3

konstruksjoner)
Hornfels (kontaktmetamorf

2.2

vest-landet til Trøndelag.
Usikker forekomst av reaktiv variant.
Oslofeltet.

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

omdannet bergart, observert i
kun en prøve)

2.3

Gråvakke
Sandstein-siltstein
Kvartsitt

3.1

Spredte områder langs den Kaledonske
fjellkjeden, mest i midt-Norge.

3.2

Store deler av det sentrale øst-Norge
(Sparagmittområdene), samt mindre
områder langs den Kaledonske fjellkjeden.

3.3

Områder både i og utenfor grunnfjellet.

Leirskifer, leir-siltskifer
Mergelskifer

Ikke all kvartsitt er reaktiv.
3.4 og 33 Oslofeltet
4

Kataklastiske

4.1

Myllonitt og tilsvarende (disse
bergartene blir nærmere omtalt nedenfor)

4.1

Finnes i flere geologiske områder, bl a
langs fjellkjeden og innenfor grtmnfjellet.

Alkalireaktive kataklastiske bergarter er observert i ca 50 % av alle undersøkte konstruksjoner med
alkalireaksjoner /10/. Kataklastiske bergarter dannes ved deformasjoner og knusing av kvarts- og
feltspatholdige bergarter som granitt/gneis,sandstein og kvartsitt. Derfor finnes kataklastiske bergarter i
forkastningssonerog skyvningssoner.Disse sonene går på tvers av geologiskebergartsgrenser.Kataklastiske
bergarter er vidt utbredte i Norge, men er kun kartlagt i få områder.
I Østfold finnes to meget store soner med kataklastiskebergarter, nemlig"Mjøsa-Vånernmylonittsone"og
en "mindre"sone fra Øyern til svenskegrensen.Ellerskan manforventeå finne kataldastiskebergarter i større
forkastningssonerog i skyvningssoner.
Alt etter knusningsgradenkan kataklastiskebergarter klassifiseressommikrobreksje,kataklasitt,mylonittog
blastomylonitt(rekrystallisert).
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UNDERSØKELSER OG DIAGNOSE

5.1

På konstruksjonen

12

Krakeleringsrissog tegn på volumøkningeri konstruksjonsdelerer viktige indikasjonerpå tilstedeværelse av
alkalireaksjon.
Krakeleringsrisser den mest synlige indikasjonpå alkalireaksjoni konstruksjoner.Disse er observert overalt
i verden hvor alkalireaksjoner diagnostisert.Krakeleringerkan også skyldes andre prosesser, f eks tidlig svinn
i betongen og fryse-tine skader. Med litt erfaring kan som regel krakeleringer forårsaket av fryse/tine
identifiseres, idet fryse-tine er en overflateprosess (i motsetning til alkalireaksjonsom forekommer inne i
betongen) karakterisertved at betongoverflaten skaller av eller smuldrer. Dette kan eventuelt vises ved å
hamre på betongoverflaten. Krakelering forårsaket av svinn kan først bekreftes ved å bore en kjerne ut av
betongen og undersøke denne i laboratoriet.

5.2

I laboratoriet

Den eneste sikre metoden for å identifisere alkalireaksjon i konstruksjoner er å bore ut prøver av
konstruksjonen og foreta en strukturanalyse.Da alkalireaksjon i Norge hovedsakelig er forårsaket av
steinfraksjonen og ikke er et overflatefenomen (i flere tilfeller ses reaksjonstegn først 2-10 cm inne i
betongen), er det nødvendig at prøvene er tilstrekkelig store. Ved FCB anvendes borkjernermed diameter
100 mm og lengder 300-500 mm - hvis mulig. Observasjoner foretatt i borkjerner, samt i fluorescensimpregnerte plan- og tynnslip gir sammen informasjonerom en eventuell forekomst av alkalireaksjon,og om
denne kan Idassifiseres som skadelig (rissdannende).

53

Undersøkelsesprosedyre

I etterfølgende tabell 3 er vist en prosedyre i flere trinn som anbefales ved undersøkelser for AAR i
betongkonstruksjoner.

SINTEF-FCB

1992-02-03

ALKALIREAKSJONER
I SØR-NORGE

13

Tabell 3: Undersøkelsestrinn ved diagnostiseringav AAR i betongkonstmksjoner

Trinn

Metode

Dimensjon

Observasjon

Diagnose
vedr. AAR

(mm)
1

Tilstandsundersøkelse i felt, ytre observasjoner

1000-100 000

Rissmønster, rissvidde, tegn på
forskyvning / volumutvidelse

mulig

2

Utboret kjerne, visuell vurdering

300-500

Riss, sonering rundt tilslag, gel i
porer

sannsynlig

3

Strukturanalyse:
Planslip, fluorescensimpregnert, pålysmikroskop

200

Rissmønster i tilslag og pasta, gel

sannsynlig til
sikker

Strukturanalyse:

20-50

Rissmønster i tilslag og pasta, gel i
riss, porer og pasta

sikker og doku-

Reaksjonsprodukters karakter og
sammensetning

Nzermere tolkning

4

Tynnslip, fluorescensimpregnert, polarisasjonsmikroskop
5

Elektronmikroskopi

0.001-2

mentert

For å kunne stille en holdbar diagnose om mulige alkalireaksjoner i en betongkonstruksjon, er det viktig at
dokumentasjonsgrunnlaget innbefatter både makro- og mikroundersøkelser. Konklusjoner basert ene og alene
på ytre tilstandsundersøkelse er like usikre som dem som kun baseres på tynnslipanalyse: Riss og sprekker
kan ha mange årsaker, og tynnslip representerer et svært lite volum av betongen. Prosedyren angitt i tabell
3 anbefales, og benyttes av FCB. I appendix 1 er vist noen fotografier av typiske feltobservasjoner av AAR
og i strukturanalyser (borkjerner, planslip og tynnslip). Appendix 2 beskriver kort litt om strukturanalyser
og ekspansjonsmålinger i betongkjerner og av tilslag.

6

HVOR UTBREDT ER AAR I NORGE?

6.1

Fuktpåkjente konstruksjoner og risikobergarter

I Norge er AAR først og fremst påvist i fuktpåkjente konstruksjoner, primært i forbindelse med bruer,
dammer, vannkraftanlegg og svømmebassenger. Problemet synes også konsentrert til områder med
alkalireaktive bergarter, som angitt i figur 6 og tabell 2. Dette er bergarter som gir langsomme reaksjoner,
og AAR er hos oss ikke registrert i konstruksjoner yngre enn ca 20 år. Det er nok også i stor grad tale om
alkalirik betong, ikke bare fordi norsk sement er høyalkalisk, men også fordi betong i de aktuelle
konstruksjonene derne er sementrik.
6.2

Krakelering i betong i og utenfor "risikoområder"

Tabell 4 er basert på en feltundersøkelse av i alt 468 danuner og vegbruer eldre enn 10 år, tilfeldig utvalgt
over hele Sør-Norge. Som indikasjon på alkalireaksjon ble evt krakeleringer rapportert i hver enkelt konstruksjonsdel. I tillegg ble den maksimale rissvidden, samt en estimert prosentvis utbredelse av krakeleringer i
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konstruksjonsdelenregistrert.Andre observasjoner,som f eks tegn på armeringskorrosjon,fryse/tine skader,
setninger av konstruksjonsdeleretc. ble også rapportert.Alle de registrerte dataene er innført i en database,
så vel som opplysninger fra feks laboratorieundersøkelser.Appendix 3 viser en datautskrift (redusert) av
dammer og kraftverkfra databasen. Alle konstruksjoneneer klassifiserti henhold til et klassifikasjonssystem
utvildet spesielt for vurdering av graden av krakeleringeri konstruksjonene.Videre er alle konstruksjonene
plottet inn på et digitalisert kart fra Norges Geologiske Undersøkelser. Dette kartet har bl a vært til hjelp
for å plassere konstruksjonene i to typer geologiske områder; 1) konstruksjonerbeliggende i kjente alkalireaktive berggrunnsområdersom vist i figur 6 og 2) konstruksjonerbeliggende i områder hvor det ikke er
rapportert om alkalireaktivebergarter.
Tabell 4: Utbredelsen av krakeleringeri undersøkte konstruksjoneri det sørlige Norge (%)

Observasjoni
konstruksjoner

Alle konstr.
i SørNorge

Ikkereaktiveområder

Reaktive
områder

Ingenkrakelering

31 %

39 %

18 %

Krakelering< 0,05mm

16 %

17 %

15 %

Krakelering> 0.05mm

53 %

44 %

67%

Inndelingen av krakeleringer i to størrelsesgrupper skyldes at rissvidder mindre enn 0.05 mm ikke kan
observeres med det blotte øye. Det skal legges til at tabellen ikke angir utbredelsen av alkalireaksjon,men
av krakeleringer i konstruksjoner.Erfaringsmessigviser det seg dog, at i konstruksjonerhvor krakeleringer
er vidt utbredt og har store rissvidder, er det en stor sannsynlighetfor at alkalireaksjonogså forekommer.
Dette er gjeldende for et stort antall av de undersøkte konstruksjonene.

7

SKADEKONSEKVENSER

OG LEVETID

7.1

Strukturelt, kun estetisk, eller følgeskader?

Håndtering av AAR, såvel ved ny betong som ved eldre konstruksjoner,bør innbefatte en totalvurderingmht
art og betydning av skader. Dette innbefatterfaktorersom økonomisk og funksjonelllevetid, sikkerhetsrisiko
og årskostnader ved vedlikehold i forhold til investeringsvolum.
For mange forhold kan et rissmønster pga AAR være kun et rent estetisk spørsmål (fasader), så lenge man
unngår følgeskader (som frostangrep og korrosjon). Nedbrytningen skal komme langt før betongens
konstruktivestyrke reduseres i vesentlig grad, selv om flere resultater tyder på at E-modulen kan reduseres
forholdsvis tidlig.
De største problemer pga AAR har oppstått som følge av volumekspansjon. Volumøkningen kan ofte
observeres ved at betongelementer har forflyttet seg i forhold til hverandre og at fuger er redusert.
I flere tilfeller har volumekspansjoneri betongen gitt problemer. Eksempler på dette er turbinfundamenter
og en dam hvor luken i damplata hadde satt seg fast; sammenpressing av fuger, fastkiling av damluker og
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turbinlagre, sprekker/bruddved tverrsnittsendringer.Det er også eksempler på at konstruksjonselementer
har forflyttet seg slik at øvre del av pillarer mer eller mindre er brukket i stykker.En har også observert at
dampillarer har mistet heften til berggrunnen under.

7.2

Rehabilitering og vedlikehold: Vite hva man gjør, og hvorfor

Man har pr idag små muligheter til å fullstendig stanse en AAR når den først har kommet igang. Av de tre
hovedfaktorene tilslag, alkalier og fukt, er det kun den siste som i noen grad kan påvirkes i en ferdig
konstruksjon.Det vil her snarere være tale om å begrense/styre skadeutviklingen,enn å stanse denne helt.
En måte for å redusere fuktigheten i betong er å legge på en elastisk membran med "stor"bruddforlengelse,
som samtidig er vannavvisende og diffusjonsåpen mht vanndamp. Denne løsning forutsetter at det ikke er
vanntilførsel ved kapillærkrefter og/eller bakenforliggende vanntrykk, som f.eks i damplater, pillarer,
fundamenter etc slik at vanntransporten er større enn fordampningen på overflaten. Polyuretan er et

eksempel på en slik produktkategori som er diffusjonsåpen.Som ved alle overflatebehandlingerforutsettes
det at betongoverflaten er grundig forbehandlet (rengjort). Hvis man har en situasjon med kraftig
vanntransport fra baksiden (vannsiden)vildet være mest hensiktsmessig-hvisdet er muligå leggepå en tett
beleggpå baksiden (vannsiden)og/ellerinjiseresprekker(ogbetongen)med en tyntflytendeelastiskharpiks.
En annen metode for å at redusere fuktigheteni betong baserer seg på elektrokjemiskuttørking,men denne
metoden er stadig på et forsøksplanog er ennå ikke blitt dokumentertpå en norsk betongkonstruksjon.
Siden sommeren 1990 har det pågått et forskningsprosjektpå Hunderfossen dam og elvekraftverk,nær
Lillehammer,hvorulike overflatebehandlingsmetoderer anvendtpå luftsidenav pillarer. Formålet er å teste
de ulike overflatebehandlingsmetodersevne til å forsinke (stoppe?) AAR på bakgrunn av de tidligere
beskrevne prinsipper. Foreløpigevurderingerav de ulike metoders egnethet til å forsinkeAAR forventeså
foreliggesommeren 1992.

Før man setter i gang utbedringsarbeider,er det viktig at detforetas en analyse av situasjonen, slik at enforståelse
av mekanismerog konsekvenserliggertil gnam for planleggingen.I motsattfall kan man risikereå oppnå det
stikk motsatte av hensikten.

8

TILTAK OG FORHOLDSREGLER

8.1

Fastlegge forutsetningene

I NY BETONG

For å unngå eller begrense AAR i ny betong er det først og fremst viktig å fastlegge forutsetningene:
Eksponeringsbetingelserog bruksområde for betongen, alternative tilslagsforekomster,kostnadssiden og
eventuelleskadekonsekvenser.
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I Appendix 4, figur 1 er det presentert et forslag til flytdiagramfor tiltak og beslutninger ved håndtering av
AAR-problematikk.
8.2

Undersøkelse og dokumentasjon av tilslag

NS 3420 stiller krav om at tilslaget ikke skal inneholde alkalireaktivekomponenter i et omfang som kan
medføre skader i betong. Konsekvensenav et slikt innhold vil nødvendigvisvære avhengig av eksponeringsbetingelser. Norsk Betongforenings "Deklarasjon-og godkjenningsordningfor betongtilslag"/27/ har derfor
innarbeidet en gradering av tilslagskravmht AAR ut fra miljøklasse og fuktforhold.
Ved krav til tilslagsdokumentasjon anbefales det en tre-trinns laboratorieprosedyre som er basert på
resultater fra det foran refererte FCB-prosjektet, se Appendix 4, figur 2.
"Fasit"for et tilslagsmaterialesegnethet i betong vil imidlertid alltid være oppførselen i betong etter lengre
tids eksponering. Tilslag bør derfor også dokurnenteresved hjelp av betongundersøkelser, forutsatt at det
kan fremlegges tilstrekkelig grunnlag for betongsammensetningog eksponeringsbetingelser, se Appendix 4,
figur 3.
8.3

Materialproporsjonering

Bruk av, evt bytte til, ikke-reaktivttilslag er enkleste løsning der dette overhodet er mulig. Materialteknisk
har man dessuten også muligheten til å begrense betongens alkaliinnhold (sementtype og -mengde,
tilsetningsstoffer). Andre proporsjoneringsvariable som kan være av betydning, men hvor sikkert
forskningsgrunnlagforeløpig mangler, er v/c-tall (indikasjonerpå lavere reaktivitetved særlig lave v/c-tall pga
lav relativ fuktighet i pastaen) og pozzolaner/silikastøv (positive indikasjoner fra andre land, mer usikre
resultater hos oss).
Skulle materialtekniskeløsninger ikke la seg gjennomføre,gjenstår muligheten for fuktbegrensning,noe som
i så fall bør tas hensyn til tidligst mulig i prosjekteringsfasen. Dette kan innbefatte utforming og/eller
beskyttelse av konstruksjonen for å minimalisere vannansamling/oppfukting, muligens også bruk av
kapillærbrytendelag.
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1

Foto i Krakkeleringi en ledeveggpga AAR

Foto 2 Fugematerialepresset ut av fugen pga ekspansjoner i betonkonstruksjonen
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2

Foto 3 Reaksjonsrenner i reagerttilslag. Merk den mørke ytre randen og hvite 4ellingsprodukter

inne i tilslaget

Foto 4 Reagert sannstein. Merk at et riss kan følges fra tilslaget og ut i sementpastaen og at

reaksjonsperodukterfinnes både i tilslaget og i sementpastaen
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Foto 5 Polert betongprøve som er fluorescensimpregned

*** APPENDIX 1 Fotografier***

3

(detalj av planslip)

Foto 6 Samme prøve som foto 5 fotografert i ultrafiolet lys. Merk at riss og luftporer blir meget
tydelige
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***APPENDIX 2 Laboratoriemetoder"*

1

STRUKTURANALYSE

Strukturanalysener den viktigsteundersøkelsesmetoden for å diagnostisere alkalireaksjoner(AAR) i betong.
En strukturanalyseblir normalt utført på utborede kjerner. Av borkjernen blir det fremstilt ett eller flere
planslip og tvnnslip
Et planslip er borkjernen saget på langs og dernest planpolert (ca 100mm x 200mm).
Et tynnslip er en tynn, ca 40mm x 45mm x 0,02mm "skive"av betongen. I etterfølgende figur er vist
hvordan et tynnslip i prinsippet blir fremstilt.

dækglas
betonprøve
r«

-r

objektglas

slibes

vinduesglas
betonprøve
-r

objektglas

Et tyndslib består af en tynd
fluorescensimprægneret
betonskiveklæbet på en glasplade og beskyttetaf et
dækglas. Det fremstillesud fra en betonklods(A), der planslibespå den ene side
(B). Efter imprægneringen af betonen påklæbes et objektglas (C), og betonklodsen saves igennem ca. 1 mm overglasset(D). Betonskivenpå objektglasset slibes ned til en tykkelse på 0,020
mm, og der påklæbes et beskyttende
dækglas (E).

Appendix 2 - Fig 1 Prinsippet ifremstillingenav tynnslip-etter "Betonteknik:Strukturanalyseaf beton",
1985, cto, Danmark
Både planslip og tynnslip er blitt impregnert med epoxy tilsatt et fluorescerende fargestoff. Ved belysning
med ultrafiolett lys (langbØlgetUV-lys) vil kun fargestoffet utsende synlig lys, resten vil være mørkt. Herved
vil kun riss, porøse områder og hulrom i betongen bli fremhevet.
Strukturanalysenbestår således av flere delundersøkelsermed Økendedetaljeringsgradog forstørrelser.Det
vil si at eventuelle tegn på AAR først undersøkes i borkjernen,dernest i et eller flere planslip og til sist i et
eller flere tynnslip.Eventuelt blir flere undersøkelse metoder anvendt,hvisnødvendig, f.eks elektronmikrosk-
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op. Observasjonerf-raborkjerner,planslip og tynnslipanvendes sammen til tolkningen om AAR forekommer
i betongen eller ikke, og om AAR kan vurderes som skadelig. Sist nevnte vurdering er hovedsakelig basert
på observasjoner av riss i planslip og tynnslip.
Det er viktig at borkjerner ikke har for liten diameter og er passende lange. Dette fordi at observasjoner i
norske (og utenlandske) betongkonstruksjonermed AAR i flere tilfeller har vist at tegn på AAR ikke kan
observeres i de ytterste 2-10 cm av betongoverflaten, og at det er de grovere fraksjoner som har reagert i
norske betonger. Ved FCB anvende borkjernermed min, diameter på 100mmog lengder på 300-500mm-hvis
mulig.
Etterfølgende observasjoner er viktige indikasjonerfor å diagnostisere AAR.

BORKJERNER:

Re "strerin o overflatebeskrivelseav r vematerialer.
Observasjonen av reaksjonsrenneri tilslag og hvite utfellinger i større luftporer
antyder forekomsten av AAR. Synlige riss i tilslaget kan også skyldes AAR.

PLANSLIP:

Makroanal se ved stereomisko o ved UV-1 s
Hvite (eller gulfargede pga epoxy-impregnering)reaksjonsprodukteri riss (tilslag
og pasta) og i luftporer. Flere steintilslag med riss antyder også forekomsten av
AAR. Ved "skadelige"AAR observeres riss som løper fra "reagerte"tilslag og ut
i sementpastaen. I et mer fremskredne stadier av AAR forbinder disse riss flere
reagerte tilslagskorn.

TYNNSLIP:

Mikroanal se ved olaras'onsmikrosko med fluorescensuts r
Hvis gel blir observert i tynnslipet,vil forekomsten av AAR være dokumentert, da
alkaligel kun kan dannes ved en reaksjon mellom reaktivt tilslag og aggressive
bestanddeler i sementpastaen. I norske betonger med AAR finnes to hovedtyper
gel:
I tilslaget og i større luftporer (i kontakt med reagerte tilslagskorn)
fmnes et fargeløst/brunfargetkryptokrystallinskreaksjonsprodukt.

I sementpastaen og luftporer fmnes en fargeløs/brunfarget(amorf) gel
som ofte inneholder svinnriss.Denne type gel kan også være rekrystallisert.
Appendix 1 har vist noen fotografier av typiske tegn på AAR fra norske betonger.
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RESTEKSPANSJONSMÅLINGER PÅ BORKJERNER

I konstruksjoner hvor AAR er blitt dokumentert, er det nærliggendeå prøve å måle "restekspansjonen"i
utborede kjerner. I teorien skulle det være muligå estimere 1) hvor meget betongen vil kunne ekspandere,
2) hvor lang tid det vil ta. Flere faktorer medfører dog at "restekspansjons"-målinger
på utborede kjerner er
meget usikre og nesten umuligeå tolke.

Restekspansjonsmålingerpå flere borkjerner fra to norske dammer med AAR har tidligere vært utført av
Viggo Jensen (1988).Borkjernene ble eksponert i 100% RF ved 11°Cog 38°C og målt i opp til 48 uker.
Bortsett fra en liten, tidlig ekspansjonsom skyldestidlig opptak av vann, ble det ikke målt ekspansjoner i
disse borkjernene. Dette til tross for at betongen i den ene dammenhelt sikkert stadig ekspandte, noe som
kunne sees ved at et nytt epoxy-overflatebehandlingslag
var sprukket opp. I en nyligartikkel av Jacobsen &
Gran, NBI /1/ ble "restekspansjons"målinger av flere borkjerner fra en dam og veibru med AAR foretatt.
Disse borkjerner ble eksponert i 100%RF ved 40°Cog målt i 481 dager. Bortsett fra en tidlig ekspansjon
pga vannopptak,ble det ikke målt noen ekspansjoni disse borkjernene.

Flere faktorer har betydningfor restekspansjoneni borkjerner (hvisde over hodet ekspanderer):

Temperaturen. Ved langtidsforsøkvil lave temperaturer gi de største ekspansjoner.Dette er vist i

engelske forsøk /2.1

Eksponeringsmiljøet. Ved å utføre "restekspansjons"-målinger
iht TI-B51,dansk aksellerertprøving

hvorprøveneblir eksponert ved temperaturen50°Cogneddyppet i en mettet NaC1oppløsning(som
foretatt av noen laboratorier), vilder bli tilført ubegrensetav alkalier (natrium).Dette er urealistisk
i de fleste norske konstruksjoner (dammer) med AAR. Det er således tale om endrede
forsøksbetingersom avvikerfra virkeligheten.

Dimensjonseffekten. Utborede kjerner er "små"i forhold ti1 hele betongmassen. Det vil herved

forventes at borkjernene har et endret fysisk,kjemiskog "mekanisk"miljø i forhold til betongen i
hele konstruksjonen.

Armeringen. EngelskeogJapanskeforsøkhar vistat armeringenhar stor betydningfor ekspansjonen

i armerte betongkonstruksjoner.Jo mer armering det er i en konstruksjon,jo mindre ekspanderer
betongen /3/.
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Belastning av betongen. Forsøkhar vistat selvmindrebelastningavbetongenvilmedføre signifikant
reduserte ekspansjoner.Dette er vist i etterfølgendefigur 2.

1.5
Mortars: above water.201C:
opaline silica carticle
size 300-850 m

1.0
%

Expansion:
Symbol

0-5

Applied stress:
N/mm 2

•
0.07
0-35
0.14

oo
100

200
Age: day

300

400

App 2 -fig 2 Ekspansjonskurver av samme prøve med forskjellig belastning -efter Hobbs 1988 /3/.

Merk i fig 2 at selv relative mindre belastninger av betongen medfører betydelige reduksjoner av
ekspansjonen.Ut fra ovennevntekommentarer er det klart at det er betydeligeusikkerheter forbundet ved
restekspansjonsmålingeri betongprøver.
Inntil man eventuelt har fått utviklet metoder for restekspansjonsmålingsom sikrere kan dokumentere
sammenhengmellom laboratorieresultater og det som skjer i konstruksjonen,anbefales at det i stedet for
målinger på utborede kjerner utføres målinger direkte på konstruksjonen.Herved vil det oppnås mer
realistiske resultater som kan anvendes til å stipulere en eventuell restekspansjon i betongen. Direkte
målinger på konstruksjonenvil også kunne gi et bilde på hvordan forskjelligebetong-elementer"forflytter"
sig i forhold til hverandre, f.eks mellomekspansjonsfuger.
Referanser til restekspansjons målinger

/1/

Jacobsen & Gran (1991):
AggregateReaction (AAR) in Norway:Thin section analysisand
expansionmeasurements from a dam and a bridge".Nordic Concrete Research, 1991.
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/2/

Wood, J.G.M. (1990): "Physicaleffects of AAR: Structuresas a laboratory".Int. Workshop on AAR
in concretes: Occurences, testing and control, Halifax N.S., Canada.

/3/

Hobbs, D.W. (1988): "Alkali-sllicareaction in concrete".,Thomas Telford Ltd, London
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EKSPANSJONSMÅLINGER AV TILSLAG

Ekspansjonsmålingerav tilslaganvendes for å vurdereom tilslaget er "uskadelig"eller potensielt alkalireaktivt.
I alkaliprosjektetved FCB er flere forskjellige prøvingsmetoderblitt testet med alkalireaktivtnorsk tilslag.
Disse forsøkene har vist at to prøvingsmetoderer anvendeligetil norske alkalireaktivetilslag. Disse metodene
er; 1) en aksellerert mørtelprismemetode fra Sør-afrika,og 2) en betongprismemetode fra Canada.
Mørtelprismemetoden NBRI-M fra Sør-afrikaanvender standard ASTM C227 mørtelprismer,men
disse blir eksponert i en 1 Normal Na0H-løsning ved 80°C. Hvis ekspansjonen etter 12 dager
overstiger 0.1%, vurderes tilslaget som potensielt alkalireaktivt.Hvis ekspansjonen er under 0.1%,
vurderes tilslaget som ikke reaktivt (nevnte grenser er blitt lettere modifisert i NB 19 -se appendix
4).
Betongprismemetoden CAN3-A232-14A fra Canada anvender en nøye spesifisert betongblanding
og forsøksprosedyrer. Prismene eksponeres ved 100% RF ved 38°C. Hvis ekspansjonen overstiger
0.04% etter et år vurderes tilslaget som potensielt alkalireaktivt,ellers som ikke reaktivt.

Det anbefales å foreta petrografiskeanalyserav "ukjent"tilslagfør ekspansjonstest.Det er etablert en 3-trinns
undersøkelsesprosedyre for tilslag, som er innarbeideti den nye Deklarasjons- og godkjenningsordningenfor
betongtilslag, NB 19 - se appendix 4.
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I det følgende er listet dammer og kraftverkfra en database som er laget i forbindelsemed alkaliprosjektet
ved FCB. Databasen inngår i et Dr ing prosjekt av ViggoJensen. I flere av konstruksjoneneer det påvist
skadeligAAR.
I listener det foretatt plasseringi geologiskområde. Følgendeforkortelseravgeologiskeområder er anvendt:
r =rhyolit, s = sandstein,g =gråvakke,f =fyllitt, m = myllonitt,a = formodet ikke alkalireaktivtbergart ( f.eks
granitt). Suffix:t = forkastningog o = overskyvning.
Enkelte av konstruksjoneneer blitt undersøkt av Dansk TeknologiskInstitutt, NBI og Noteby.I tillegger ca
10konstruksjonerekstra blitt undersøkt for AAR, men disse er ikke inkludert i databasen (opplysningerom
disse har ikke været tildengelig for forfatterne pr dd)

DATAUTSKRIFT AV DAMMER OG KRAFTVERKET
KONSTRUKSJON NR.: 1 BYGGEÅR:59NAVN:Såheim kraftverk GEOL.OMR.:r
KONSTRUKSJON NR.: 2 BYGGEÅR:54NAVN:Motlåt kraftverk GEOL.OMR.:r
KONSTRUKSJON NR.: 3 BYGGEÅR:51NAVN:Vinsterdammen

GEOL.OMR.:st

KONSTRUKSJON NR.: 4 BYGGEÅR:63NAVN:Hunderfossen

GEOL.OMR.:s

KONSTRUKSJON NR.: 5 BYGGEÅR:51NAVN: Bløytjern dam

GEOL.OMR.:sf

KONSTRUKSJON NR.: 6 BYGGEÅR:65NAVN:Harpefoss

GEOL.OMR.:st

KONSTRUKSJON NR.: 7 BYGGEÅR:52NAVN:Sarpfossen

GEOLOMR:a

KONSTRUKSJON NR.: 8 BYGGEÅR:16NAVN:Fjergen dam

GEOLOMR:g

KONSTRUKSJON NR.: 11 BYGGEÅR57 NAVN:Fjæremsfossen

GEOL.OMR.:g

KONSTRUKSJON NR.: 13 BYGGEÅR:17NAVN:Sølna dam

GEOL.OMR.:so

KONSTRUKSJON NR.: 15 BYGGEÅR:54NAVN:Markbulia dam

GEOL.OMR.:f

KONSTRUKSJON NR.: 16 BYGGEÅR:68NAVN: Høyeggen dam

GEOL.OMR.:s

KONSTRUKSJON NR.: 20 BYGGEÅR:55NAVN:Olstappen dam

GEOL.OMR.:f

KONSTRUKSJON NR.: 22 BYGGEÅR:71NAVN:Dam løpet

GEOL.OMR.:st

KONSTRUKSJON NR.: 24 BYGGEÅR:? NAVN:Storsjø dam

GEOL.OMR.:so

KONSTRUKSJON NR.: 25 BYGGEÅR:41NAVN:Osen dam

GEOL.OMR.:s
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KONSTRUKSJON NR.: 26 BYGGEÅR:48NAVN: Pålsby dam

GEOL.OMR.:r

KONSTRUKSJON NR.: 27 BYGGEÅR:? NAVN:Tunhovd dam

GEOL.OMR.:a

KONSTRUKSJON NR.: 28 BYGGEÅR:43NAVN:Rødberg dam

GEOL.OMR.:a

KONSTRUKSJON NR.: 29 BYGGEÅR:60NAVN: Skarfossen dam

GEOL.OMR.:r

KONSTRUKSJON NR.: 30 BYGGEÅR:55NAVN:Mæland dam

GEOL.OMR.:r

KONSTRUKSJON NR.: 31 BYGGEÅR:53NAVN:Dale dam

GEOL.OMR.:r

2

KONSTRUKSJON NR.: 32 BYGGEÅR:33NAVN:Grønvollfoss dam GEOL.OMR.:ro
KONSTRUKSJON NR.: 33 BYGGEÅR:15NAVN:Årlifoss kraftverk GEOL.OMR.:ro
KONSTRUKSJON NR.: 35 BYGGEÅR:47NAVN:kalhovd dam

GEOL.OMR.:rt

KONSTRUKSJON NR.: 36 BYGGEÅR:47NAVN: strengen dam

GEOL.OMR.:ao

KONSTRUKSJON NR.: 37 BYGGEÅR:42NAVN:grotte dam

GEOL.OMR.:r

KONSTRUKSJON NR.: 38 BYGGEÅR:58NAVN:Teislefjord dam

GEOL.OMR.:f

KONSTRUKSJON NR.: 39 BYGGEÅR:80NAVN:Flyvatn dam

GEOL.OMR.:a

KONSTRUKSJON NR.: 48 BYGGEÅR:48NAVN:Mår kraftverk

GEOL.OMR.:r

KONSTRUKSJON NR.: 88 BYGGEÅR:38NAVN:Jernvatn

GEOL.OMR.:

KONSTRUKSJON NR.: 106 BYGGEÅR:52NAVN:Fykan

GEOL.OMR.:

KONSTRUKSJON NR.: 119 BYGGEÅR:? NAVN:Fallfars

GEOL.OMR.:

KONSTRUKSJON NR.: 120 BYGGEÅR:63NAVN:Bleikvass

GEOL.OMR.:

KONSTRUKSJON NR.: 121 BYGGEÅR:? NAVN:Tustervassdam

GEOL.OMR.:

KONSTRUKSJON NR.: 141 BYGGEÅR:77NAVN: Bingsfoss bru/dam GEOL.OMR.:a
KONSTRUKSJON NR.: 155 BYGGEÅR:73NAVN:Døvikfossen dam GEOL.OMR.:a
KONSTRUKSJON NR.: 157 BYGGEÅR:50NAVN:Kongsfoss k-verk GEOL.OMR.:a
KONSTRUKSJON NR.: 158 BYGGEÅR:22NAVN:Rånåsfoss dam

SINTEF-FCB

GEOL.OMR.:a
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KONSTRUKSJON NR.: 161 BYGGEÅR:60NAVN:Svanfossen

GEOL.OMR.:a

KONSTRUKSJON NR.: 166 BYGGEÅR63 NAVN:Sperillen dam

GEOLOMR.:at
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KONSTRUKSJON NR.: 174 BYGGEÅR:60NAVN:Eikrebekken dam GEOL.OMR.:so
KONSTRUKSJON NR.: 177 BYGGEÅR:56NAVN:Hagafoss dam

GEOL.OMR.:r

KONSTRUKSJON NR.: 182 BYGGEÅR:81NAVN: Pikerfossen dam GEOL.OMR.:a
KONSTRUKSJON NR.: 194 BYGGEÅR:14NAVN:Vamma dam

GEOL.OMR.:m

KONSTRUKSJON NR.: 201 BYGGEÅR:47NAVN:Farris dam

GEOL.OMR.:a

KONSTRUKSJON NR.: 219 BYGGEÅR:42NAVN:Storefossen dam GEOL.OMR.:ao
KONSTRUKSJON NR.: 220 BYGGEÅR:53NAVN:Svartediket

GEOL.OMR.:ao

KONSTRUKSJON NR.: 230 BYGGEÅR:30NAVN:Kvitingvatn dam GEOL.OMR.:f
KONSTRUKSJON NR.: 241 BYGGEÅR:? NAVN: Røldalsfjell

GEOL.OMR.:ao

KONSTRUKSJON NR.: 244 BYGGEÅR:64NAVN:Svartevannsdam GEOL.OMR.:ao
KONSTRUKSJON NR.: 259 BYGGEÅR:64NAVN:Nespervatn dam GEOL.OMR.:a
KONSTRUKSJON NR.: 273 BYGGEÅR:12NAVN:Haugsjådammen GEOL.OMR.:a
KONSTRUKSJON NR.: 275 BYGGEÅR:58NAVN: Berlifoss dam

GEOL.OMR.:a

KONSTRUKSJON NR.: 276 BYGGEÅR:? NAVN:Vafoss dam

GEOL.OMR.:a

KONSTRUKSJON NR.: 304 BYGGEÅR:66NAVN:Tjønnefoss dam

GEOL.OMR.:a

KONSTRUKSJON NR.: 421 BYGGEÅR:84NAVN:Dam v Ålundfoss GEOL.OMR.:ao
KONSTRUKSJON NR.: 422 BYGGEÅR:76NAVN:Zakariasdammen GEOL.OMR.:a
KONSTRUKSJON NR.: 423 BYGGEÅR:? NAVN:? Tafjord
KONSTRUKSJON NR.: 424 BYGGEÅR:55NAVN: Raudalsvatn

GEOL.OMR.:a
GEOL.OMR.:a

KONSTRUKSJON NR.: 425 BYGGEÅR:? NAVN: Herva kraftverk GEOL.OMR.:s
KONSTRUKSJON NR.: 426 BYGGEÅR:? NAVN:Skjefstadfoss k.

GEOL.OMR.:r

KONSTRUKSJON NR.: 527 BYGGEÅR:38NAVN:Svean kraftverk GEOL.OMR.:g
KONSTRUKSJON NR.: 530 BYGGEÅR:52NAVN:Sylsjø dam
SINTEF-FCB

GEOL.OMR.:ro
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FASTLEGG
EKSPONERINGSBETINGELSER

KFR. DEKLARASJONSORDNINGikke krav
NB 19
krav
UNDERSØKELSE AV
TILSLAG

I KONSTRUKSJON
FIG. 3

I LABORATORIET
FIG. 2
ikke reaktivt

reaktivt
mulig
UNDERSØKMULIGHETENFOR ALTERNATIVT
TILSLAG (HELT ELLER DELVIS)
ikke mulig
MULIGHET FOR LAVT ALKALIINNHOLD (< 3 kg/m3)?
nei

ja
ja

FARE FOR EKSTERN
ALKALITILFØRSEL?

MULIGHET FOR SIKKER
FUKTKONTROLL(<80%RH)?

nei
ja

nei
VURDER KONSEKVENSENEAV Å
BYGGE MED STOR FARE FOR AAR

LITEN/INGENFARE FOR
SKADELIGAAR

Figur 1: Prinsipiell håndtering av AAR-problematikk for ny betong
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PETROGRAFISK
ANALYSE *

2

Innhold av
"risikobergarter" a)
> 20 vol.-% ?

HURTIGMETODE
mørtelprøvning
Sør-afrikansk
standard

AKSEPT

nei

ja

mørtelekspansjon

AKSEPT
"hurtig"
reaktivt

"langsomt"
reaktivt

-BETONGPRISMEFORSØK
Canadisk
standard

3.

betongekspansjon

STANDARDPROSEDYRE
for dokumentasjon

AKSEPT
e

betongekspansjon

MODIFISERT prosedyre for å
finne effekt av materialkombinasjoner, alkaliinnhold,
pozzolaner etc.

EVENTUELL
AKSEPT UNDER
NARMERE ANGITTE FORUTSETNINGER
Petrografisk analyse skal innbefatte tynnslipmikroskopi
Gjelder her påviste risikobergarter for norske forhold
Mørtelekspansjon
C)

.....“."...........

----""---Betongekspansjon

Figur 2: ALKALIREAKSJONER
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ALKALIREAKSJONER
Dokumentasjon av tilslag
vha utborede kjerner

Minimum tre konstruksjoner eldre enn 20 år, med
kjente materialdata
kjente miljøbetingelser

Visuell inspeksjon av konstruksjonene
Utboring av 1-2 kjerner fra en av konstruksjonene
(den mest krakelerte) fra fuktpåkjent område
Laboratorieundersøkelser
planslip og tynnslip
inndeling av tilslagene i 3 grupperlsoner etterfaste kriterier
.. sikker sone (ikke rissdannende)
.. "gråsone" (usikkert rissdannende)
.. reaktiv sone (rissdannende)

Fig 3: Dokumentasjon av tilslag ved undersøkelse i konstruksjon
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ANALYSE AV DEFORMASJONENE
VED DAM VOTNA
ORIENTERING
Dam Votna er en ca. 50 m høy hvelvdam som ble bygget i årene 1965-67.
Dammen ligger i Røldalsvassdragetog eies av Hydro Energi RøldalSuldal.
Horisontaledeformasjonerhar vært målt ved 5 bolter plassertpå damkronen. Målingenehar vist at dammen i fjerdedelspunktenepå hvelvet
har en tendens til å deformeresmot oppstrømsside. Dette kan tyde på
at det foregår en betongutvidelsei hvelvet.
Gjennom prosjektet "Status for dammer av betong i Norge" (1991) og
gjennom dameierens tilsynsvirksomhetfikk en videre mistanke om at
alkalireaksjonerkunne være i gang i betongen.Dette ble nærmereklarlagt av byggherren ved laboratorieundersøkelser,
som ga som hovedkonklusjonat det ved dam Votna var en lite fremskredenalkalireaksjon
i gang, og at det ble dannet ettringitt.
Dette kunne være forklaringenpå de unormale deformasjonenesom ble
målt, og ved bruk av disse deformasjonsmålingene
og en statisk analyse
av dammen kunne en fastleggeden historiskeutviklingav betongutvidelsen.
Dette ville være til nytte for den forskning som pågår vedrørende
alkalireaksjoneri betong i Norge, og er grunnen til at damsikkerhetsprosjektet har fått disse vurderingenegjennomført i samarbeid med
dameieren.
KONKLUSJON
Deformasjoneneved bolt 14, som er mest representativfor utviklingen
ved dammen,viser at det fra første (november1966) til siste (september 1990) måling har skjedd en horisontal, radiell deformasjonmot
oppstrømsside lik 37 mm.
Av dette skyldes 6 mm forskjelleri lastsituasjonog 7 mm skyldes
varige deformasjonerpga. de årlige lastvekslinger.Fra og med 1980
(år 13) har det imidlertidforegåtten betongutvidelse,som ved siste
måling i 1990 utgjorde ca. 0,4 o/oo, og som er årsak til 23 mm av den
totale deformasjon.Den årlige betongutvidelsenvar i 1990 lik ca.
0,06 o/oo pr. år, og hadde en svak aksellererendetendens.

KONSTRUKSJONOG MATERIALER
Hvelvet er dobbeltkrumtmed tykkelse 100-400 cm, og det har ingen
isolasjonsvegg.HRV er lik k. 1020. Tilslagethar bestått av følgende:
Sand:

5/140041SL.480/ehs

50% natur (Nesflaten)
50% knust lokalt tilslag
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Pukk:

Knust gneisbergart
Dmax= 70 mm

Betongen består for øvrig av 350 kg/m3 SP 30 C (Dalen)og har v/c =
0,5.
Det ble før bygging av dammen gjennomførten mineralogiskanalyse av
det aktuelle tilslag som fastslo at ingen prøver inneholdt reaktive
mineraler i så store mengder at det var skadelig for betong.
LABORATORIEUNDERSØKELSER
Som følge av mistankenom mulige alkali kiselreaksjoneri Votnadammen
engasjertedameierenNorges byggforskningsinstitutt
til å gjennomføre
nærmere laboratorieundersøkelser
på utborede prøver i 1990. Disse
undersøkelseneviste tegn til alkalireaksjon,men i en meget beskjeden
utstrekning.Det ble imidlertidi første rekke pekt på funn av ettringitt i betongporene.Ettringittopptarmye vann og gir sprengendevirkning i herdet betong i likhet med alkaligel.
Årsaken til ettringittdannelsen
er ikke klarlagt,men slik dannelseer
også andre steder observert i forbindelsemed alkalireaksjoner.Det
pekes også på mulighetenav at svovelkisi bergartenfyllittkan være
årsak til ettringittdannelsen.
Ettringitter nåleformedekrystallerav kalsiumsulfoaluminat
og består
av ulike bestanddeler,bl.a. gips fra sementpasta.Det dannes også ved
sulfatangreppå betongen.
Bestemmelseav bergartssammensetning/petrografi
i tilslagetviste at
tilslaget består av gneis, kvartsitt, fyllitt, metasandstein,metaarkoseog omdannetkvartsdioritt.I forekomstenav fyllittfinnesertsmineralersom er angitt til trolig å være svovelkis.
DEFORMASJONSMÅLINGER
Deformasjonsmålingerhar vært utført på 5 bolter på damkronen siden
1966.Bolteneer plassertikronens senterpunkt,fjerdedelspunktogved
vederlager.Det vises til fig. 1. Ved det nordre vederlag er hvelvet
ikke ført til fjell, men avsluttetmed en ca. 10 m høy pilar og med
tilstøtendeplatedam.Første bolteinnmålingskjedde ved lav vannstand
22.11.66, og foreløpig siste måling er foretatt 10.09.90 ved v.st.
1020,14 (HRV + 14 cm).
Det er bare målingene for de tre sentralt plasserte boltene som er
benyttet i denne vurderingen.
På fig. 1 er den samlede målte deformasjonvist for hver bolt. Denne
deformasjonenskyldesdels en langtidsdeformasjon
og dels forskjeller
i belastningved måletidspunktene.
En oversikt over tidspunktog belastningssituasjonen
ved de enkelte
målinger er gitt i tabell 1. Belastningssituasjonen
er beskrevetved
angivelseav vannstand,lufttemperaturog vanntemperatur(overflate).

5/140041SL.480/ehs
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Den reelle temperaturlastpå dammen som påvirker deformasjonenpå
kronen vil være sammensatt av hele temperaturbildeti betongen i
dammens øvre del. Da dette ikke direkte måles, er det nødvendig å
vurdere denne typiskebetongtemperaturut fra de målte luft- og vanntemperaturer,og ut fra de vanlige temperaturerfor årstiden.
I tabell 1 er oppførtvåre vurderingerav den typiskebetongtemperatur.
6.

STATISK ELEMENTANALYSE
For å fastleggede teoretiske,elastiskedeformasjonenepå hvelvet er
det utført en statisk elementanalyse.Deformasjoneneved bl.a. boltepunktene er beregnet for følgendelasttilfelle:
Vannlast k. 1000
Vannlast k. 1005
Vannlast k. 1010
Vannlast k. 1015
Vannlast k. 1020
Uniform fordelt temperaturlast+5°C
Analysens resultaterer sammenholdtmed deformasjonsmåleresultatene,
og det er ved en samlet vurdering fastlagt en sammenheng mellom de
elastiske deformasjonenei kronen, på hvelvet og lasten angitt ved
vannstandog uniform temperaturendring.
Resultateter gitt i tabell 2.
LANGTIDSDEFORMASJONER
Etter første gangs magasinfyllinger det utført deformasjonsmålinger
i gjennomsnitt hvert annet år. Ved å korrigere for de elastiske
deformasjonenepga. lastsituasjonenpå måletidspunktet,vil langtidsdeformasjonenfremkomme.
Det bildet som fremkommerav langtidsdeformasjonene
ved dam Votna kan
ikke forklaresmed bare å forutsetteen betongutvidelsei hvelvet. En
betongutvidelsealene skulletilsiatbåde midtpunktog fjerdedelspunkt
i kronebuenbeveget seg oppstrøms.
Hovedtrendeni deformasjoneneer imidlertidat midtpunktethar beveget
seg mot nedstrøms i de første årene, men mot oppstrøms i de siste
årene, mens fjerdedelspunktenehele tiden har beveget seg mot oppstrøms.
Deformasjonsmønsteret
blir imidlertidlogisk ved å forutsetteat det
har skjedd to typer langtidsdeformasjoner.
a.

Betongutvidelse
Prosessen har vært relativt liten de første årene, og relativt
sterk de siste årene. Årlige endringeri dag domineres av denne
prosessen.Prosessengir til resultaten deformasjonmot oppstrøms
ved både senterpunktog fjerdedelspunkt.

5/140041s1-480/ehs
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b.

Varig deformasjon pga. årlig lastsyklus

Effektenhar relativtsett dominerti de første årene.Resultatet
er en deformasjon av senterpunktmot nedstrøms og fjerdedelspunktene mot oppstrøms.
En nærmere analyse av måleresultateneer gjennomførtbasert på ovenstående antakelseom to uavhengigelangtidsprosesser.
Som basis er benyttet gjennomsnittetav de målingenesom er gjort under første gangs
oppfylling.Det vises til tabell 3 og 4.
Langtidsdeformasjonene
ved de 3 boltenekorrigertfor elastiskdeformasjon pga. lastsituasjonenfremgårav tabell 5, 6 og 7.
På fig. 2 og 3 er deformasjonsutviklingen
vist grafisk, og en har
splittetdeformasjonenei de to typer av langtidsdeformasjoner
som er
omtalt ovenfor.
De største horisontale elastiske deformasjonervil ved fjerdedelspunktene opptre ved v.st. ca. k. 1010 kombinertmed maks. temperaturlast som er anslått lik +20°C (-10°C til +10°C). Dette tilsvareren
elastisk årlig deformasjonlik 13,8 mm.
Ved kronens midtpunkt vil de største horisontaleelastiske deformasjoneneopptre ved maks. vannlastkombinertmed tilhørendetemperaturlast, som er anslått lik +15°C (-10°C til +5°C). Maks. vannlast vil
variere fra år til år, men vi har forutsattet gjennomsnittlik kote
1017. Dette tilsvareren elastiskårlig deformasjonlik -9,7 mm.
Vår vurderingav langtidsdeformasjonene
er følgende:
År 0 13:
-

De varige deformasjonenefrem t.o.m. år 13 (1980) skyldes de årlige
lastsykluser,og de utgjør +7,5 mm i fjerdedelspunktene(bolt12 og 14)
og -4,5 mm i midtpunktet(bolt13). Dette utgjør ca. 50% av den årlige
elastiskedeformasjonpga. lastsyklus.
Størstepartenav denne deformasjonhar kommet alleredei år 4, som er
første måling etter år 0. Deformasjonstakteni år 4-13 ved bolt 12 og
14 er ca. 0,08 mm pr. år. Dette utgjør 0,6% av årlig elastiskdeformasjon.
Det skjer ingen betongutvidelsei perioden.
År 13 23:
-

Vi antar at langtidsdeformasjonene
ved alle 3 bolter har fortsatt i
denne periodenmed en årlig deformasjonstaktlik 0,5% av årlig elastisk
deformasjon.
Samlet for periodenutgjør dette under 1 mm for alle boltene.
Hovedtyngdenav deformasjonenei denne perioden skyldes imidlertidat
det har foregåtten betongutvidelse.Deformasjonsmønsteret
er likt for
boltene, men utslageter noe forskjellig.

5/140041SL.480/ehs
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Nedenståendetabell angir vår vurdering av den horisontale,radielle
deformasjonpga. betongutvidelsei årene 13-23 og den betongutvidelse
dette tilsvarerfor hvelvet.

Bolt nr.

Radiell deformasjon
mm

Betongutvidelse
o/oo

12
13
14

29,0
10,5
23,5

0,54
0,28

0,44

De ulike resultat for de 3 boltene kan enten skyldes at betongutvidelsen ikke er lik over hele hvelvet, eller at det 10 m høye betongvederlagetpå dammens ene side (vedbolt 12) gir et usymmetriskdeformasjonsbildeved en jevn betongutvidelse.
Vi anser at bolt 14 gir det mest representativebilde av utviklingen
ved dammen.
Deformasjoneneog betongutvidelsenhar vært sterkesti de siste årene.
For perioden år 19-23 (1986-90)har vi i nedenståendetabell angitt
årlig horisontal, radiell deformasjon og tilsvarende årlig betongutvidelse.
Bolt nr.

Radiell deformasjon
mm pr. år

Betongutvidelse
o/oo pr. år

12
13
14

3,1
2,0
3,1

0,06
0,05
0,06

Høvik, 16. september1992
NER Anl gg Miljø AS
LL/A.91f-"NaeZ/tvein Lar4sen
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Plan 1:1000
Bolt nr.

11

12

13

14

15
1020
1010
1000
990
980
970

Oppriss 1:1000

Fig. 1
Plan og oppriss av dam Votna
Horisontale deformasjoner på krone (1:1)

. målt deformasjon
: 1967 (år 0)
: 1978 (år 11)
: 1990 (år 23)

5/140041SL.477/ehs-5

.GRØNER
Tabell 1
Utførte deformasjonsmålinger

VANNTEMP.
°C

LUFTTEMP.
°C

BETONGTEMP. 1)

-

-10

-10

997,00

-

+13

+10

06.07.67

1005,00

-

+15

+10

4

27.07.67

1013,80

+2

+10

+ 7

o

5

04.08.67

1017,00

+3

+ 9

+ 7

o

6

07.12.67

1020,00

-

-10

- 3

4

7

20.08.71

1016,90

+10

+15

+ 9

5

8

07.09.72

1018,87

-

+ 8

+ 5

7

9

01.10.74

1019,82

-

-

+ 1

9

10

12.09.76

1017,56

-

+ 3

+ 3

11

11

06.10.78

1014,66

+4

o

+ 3

13

12

07.10.80

1012,89

+4

+ 1

o

15

13

22.09.82

1019,61

+6

+ 2

+ 4

17

14

24.09.84

1013,36

+8

+ 7

+ 5

19

15

01.09.86

1013,14

+6

+ 8

+ 6

20

16

28.09.87

1019,00

-

+ 7

+ 3

21

17

13.09.88

1018,46

+6

+10

+ 6

23

18

10.09.90

1020,14

-

+ 8

+ 5

ÅR

NR.

DATO

0

1

22.11.66

0

2

13.06.67

o

3

o

1
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VANNSTAND
m.o.h.

Betongtemperatur avgjørende for kronedeformasjon
er anslått.
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Tabell 2
Teoretiske,elastiskeforskyvningerpga. vannlast
og uniform temperaturlast(mm)

VANNLAST

TANGENTIELT

RADIELT
Midtpunkt

Fjerdedelspunkt Fjerdedelspunkt

k. 1000

5,8

+ 2,2

+ 0,9

k. 1005

8,2

+ 2,8

+ 1,3

k. 1010

10,2

+ 3,0

+ 1,8

k. 1015

13,2

k. 1020

18,6

- 3,8

+ 2,5

Temp.last
+ 5°C

+ 1,86

+ 2,67

+ 0,40

1,4

+

2,2

Fortegn:
Radielt
+ er bevegelsemot vannside
Tangentielt + er bevegelsemot fundamentet

Tabell 3
Målte og beregnedehorisontalforskyvninger
under første gangs
magasinfylling.Midtpunkt.Radiell forskyvning(mm)

MÅLINGNR.

MALT FORSKYVNINGBEREGNETFORSKYVNING

1

0

2

+3

3

-

4

DIFFERANSE

0

0

4.3,0

o

- 0,8

- 1,2

- 4

- 5,7

+ 1,7

5

- 5

- 8,9

4 3,9

6

-17

-16,0

-

- 4,2

- 4,7

+ 0,5

Middel

5/140041SL.480/ehs
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Tabell 4
Målte og beregnedehorisontalforskyvninger
under første gangs
magasinfylling.Fjerdedelspunkt.Radiell forskyvning(mm)

MÅLING NR.

MÅLT FORSKYVNING
Høyre
Bolt 12

Venstre
Bolt 14

1

0

0

2

14

BEREGNET
FORSKYVNING

DIFFERANSE
Høyre
Bolt 12

Venstre
Bolt 14

0

0

0

15

+ 12,6

+ 1,4

+ 2,4

12

(12)

+ 13,5

- 1,5

- 1,5

4

13

13

+ 11,1

+ 1,9

+ 1,9

5

11

12

+ 9,1

+ 1,9

+ 2,9

6

2

3

0

+ 2,0

+ 3,0

+ 8,7

+ 9,2

+ 7,7

+ 1,0

+ 1,5

3

1)

Middel

+

1)

5/140041SL.480/ehs

1,2

Bolt 14 er ikke målt. Deformasjonantatt lik deformasjon
ved bolt 12.

GRØNER
Tabell 5
Målte langtidsdeformasjoner. Fjerdedelspunkt, radielt (mm)
Bolt 12

5/140041SL.480/ehs

1

2

3

4

ÅR

MÅLT
DEFORMASJON

BEREGNET ELASTISK
DEFORMASJON

LANGTIDSDEFORMASJON

+

o

0

+

4

+ 11,5

4.10,1

+ 0,4

5

+ 15,5

+ 5,6

+ 8,9

7

+ 6,5

+ 2,2

+

9

+ 13,5

+ 6,4

+ 6,1

11

+ 17,0

+ 8,3

+ 7,7

13

+ 17,0

+ 7,3

+ 8,7

15

+ 19,0

+ 3,9

+ 14,1

17

+ 29,0

+ 10,0

+ 18,0

19

+ 34,5

+ 10,5

+ 23,0

20

+ 35,0

+

3,4

+ 30,6

21

+ 36,0

+

6,2

+ 28,8

23

+ 41,5

+ 4,2

+ 36,3

8,7

7,7

3,3

AGRØNER
Tabell 6
Målte langtidsdeformasjoner.
Midtpunkt,radielt (mm)
Bolt 13

1

2

3

4

ÅR

MÅLT
DEFORMASJON

BEREGNET ELASTISK
DEFORMASJON

LANGTIDSDEFORMASJON

0

- 4,2

o

4

- 12

- 4,7
_. 8,2

5

- 8

- 11,8

7

- 17

- 14,5

+ 3,3
- 3,o

9

- 14

- 11,2

- 3,3

11

- 12

- 8,1

- 4,4

13

- 13

- 8,2

15

- 14

- 13,0

- 5,3
- 1,5

17

- lo

19

- 8

- 6,6
...6,1

2,4

20

- 10

- 12,7

+ 2,2

21

- 9
- 8

- 11,0

+ 1,5

- 13,2

+ 4,7

23

5/140041SL.480/ehs
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Tabell 7
Fjerdedelspunkt,radielt (mm)
Målte langtidsdeformasjoner.
Bolt 14

2

3

4

ÅR

MÅLT
DEFORMASJON

BEREGNET ELASTISK
DEFORMASJON

LANGTIDSDEFORMASJON

0

+ 9,2

+ 7,7

0

4

+ 18,5

+ 10,1

+ 6,5

5

+ 15,5

+ 5,6

+ 8,4

7

+ 11,0

+ 2,2

+ 7,3

9

+ 15,5

+ 6,4

+ 7,6

11

+ 16,5

+ 8,3

+ 6,7

13

+ 17,0

+ 7,3

+ 8,2

15

+ 19,0

+ 3,9

+ 13,6

17

+ 24,5

+ 10,0

+ 13,0

19

+ 30,5

+ 10,5

+ 18,5

20

+ 29,0

+ 3,4

+ 24,1

21

+ 31,5

+

6,2

+ 23,8

23

+ 36,5

+ 4,2

+ 30,8

1
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1.0

INTRODUKSJON.ORIENTERING

1.1

P

k

D

ikk r

R

r n

1

I Damsikkerhetsprosjektets
rapport nr. 1: "Aldring og sikkerhet av
betongdammer",rapportenspkt. 4.1.5, er reaksjon mellom alkalier i
betong og visse, potensieltreaktive elementer i betongens tilslagsmateriale kortfattet nevnt som én av flere nedbrytende prosesser i
betong.
Det benyttes flere betegnelserfor reaksjonen,således har SINTEF FCB
valgt å benytte alkalireaksjonsom fellesbetegnelsefor de 3 kjente
reaksjonstypene.I denne rapportener det valgt å benytte den engelskspråkligeforkortelsenAAR som fellesbetegnelse.
Damsikkerhetsprosjektet
har ønsket en supplerendebehandlingav AAR og
dens virkninger på betongdammer.Dette er bakgrunnen for del 3 av
Rapport nr 7: Alkalireaksjoneri betongdammer.
1.2

R

en f r ra

r n

Etter møte hos SINTEF FCB i Trondheim31.10.91ble det besluttetat et
notat eller en rapport vedrørende sikkerhetsmessigevurderinger av
norske betongdammerutsatt for AAR skulle utarbeides.Det ble senere
avtalt at rapportenkunne baseres på følgendehovedpunkter:
Beskrivelseav omfangog sannsynligutviklingav alkalireaksjoner
i norske dammer.
Gjennomgangav litteraturom alkalireaksjonerog dammer i andre
land.
Beskrivelseav hvorledesstyrke og stabilitetfor typiskenorske
dammer påvirkes av alkalireaksjoner.
Det er avtalt at SINTEF FCB skulledekke det førstnevntepunkt, GRØNER
Anlegg Miljø AS de 2 øvrige. Grøners del av rapportenble bestilt ved
brev fra "Damsikkerhetsprosjektet"
datert 19.11.91.

1.3

D nne d 1 v ra

r n

1 r

Denne del av rapportenom alkalireaksjoni dammer går i noen grad ut
over den oppgitte ramme, idet det er funnet hensiktsmessigå repetere
hovedtrekkenefor de 3 typeneav AAR som det i dag regnes med.
Det er antatt at det kan være av interessemed en orienteringom AAR's
"historie" fra den første rapportenom reaksjonenforelå til i dag.
I avsnitt 2.2 er det derfor forsøkt å gi en slik orienteringved å
nevne noen rapporter i perioden 1940 til 1990. Det må presiseres at
omtalen er høyst ufullstendig.Hensikten har bare vært å gi en helt
grov orientering.

5/15420N0.484/ehs

A GRONER

5

Det er i alkalirapportensdel 1, utarbeidetav SINTEF FCB, ikke gitt
en beskrivelseav omfangetav AAR i norske dammer ved å nevne ved navn
de dammer hvor AAR er fastslått,men under Vassdragsregulantenes
temadager 10-11.9.92ble det opplyst at AAR er registrerti ca. 65 betongkonstruksjoneri Norge, hvorav 31 er kraftverkskonstruksjoner.
Det er
antatt at det vil være av interesse i nevne steder hvor det finnes
dammer med AAR. Det er derfor på grunnlag av "åpne" kilder i kap. 3
gjengitten liste med 25 stedsnavnhvor det finnes dammer som har AAR.
Det bemerkes at listen neppe er fullstendig,og at den kan inneholde
feil.

5/15420N0.484/ehs
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2.0

OM ALKALIREAKSJONERI BETONG

2.1

AAR

11 r

lk lir

n

nrk

Som kjent er AAR en engelskspråkligforkortelse(fagsjargong)for alle
typer reaksjon mellom alkalier i betongen og evt. reaktive elementer
ibetongens tilslagsmaterialer.
AAR er forkortelsefor AlkaliAggregate
Reaction.
Ytterleddene i forkortelsener språklig sett ukomplisert på norsk.
Midtleddethar en konsis betydningpå engelsk (aggregates-> betongtilslag), men er uheldig på norsk i betongsammenheng,ikke bare i
kraftverksmiljø.Dette er kanskje hovedgrunnentil at FCB legger vekt
på åbruke
betegnelsen
alkalireaksjonsomfellesbetegnelsefor reaksjon
mellom alkalier i betongen og reaktive elementer i tilslaget.Betegnelsen omfatter alle reaksjonerhvor alkalierinngår som det reaktive
element. I vår sammenhenger det underforståttat det gjelder betong,
og skjult at det andre reaktive hovedelementer å finne i betongens
tilslagsmateriale.Betegnelsener altomfattendeog lite konsis i vår
sammenheng.Det er derfor under tvil i denne rapport valgt å bruke
engelskspråkligebetegnelser og forkortelser for de reaksjoner som
behandles.
2.2

Fra AAR' "histori "
Det finnes i dag en meget omfangsrik litteratur om AAR i form av
inspeksjonsrapporterog rapporter fra forskningsarbeidermed og uten
laboratorieforsøk.Således er i det bulletinen fra ICOLDs komité for
materialer til betongdammer:"ALKALI-AGGREGATEREACTION IN CONCRETE
DAMS" refererttil 153 artikleretc. om AAR. Det kan også nevnes at det
fra 1974 til i dag har vært holdt 9 internasjonalekonferanserom AAR,
som nokså innlysendehar medført omfangsrike"Proceedings".
I et forsøk på å gi en viss oversiktover utviklingeni kjennskap til
og kunnskap om AAR i betong, er det i det etterfølgendevalgt å se på
10-års perioder og nevne enkelte årstall for å antyde noe om når AAR
ble et aktuelt tema i forskjelligeland. Det er også nevnt andre årstall som kanskje har "historisk"interesse.
Fremgangsmåtener diskutabelfordi man, uten et grundigerelitteraturstudium,kan komme i skade for å desinformere.
Før 1940:

5/15420N0.484/ehs

Det finnes flere artiklerfra USA som omtaleroppsprekking av betong i broer og dammer, som man hadde vanskelig for å finne en plausibel forklaringpå. For flere
av disse konstruksjonerer det senere fastslåttat AAR
er årsak eller medvirkende årsak til oppsprekkingen.
F.eks. ble det i 1929 bemerket krakkeleringi American
Falls Dam i Idaho, og årsaken til oppsprekkingenble i
1940 identifisertsom AAR.
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1940-årene:

Februar 1940:
T.E. Stantonpublisererden første artikkelom AAR i en
rekke betongkonstruksjoneri California,USA. I 1940
blir det fastslått at American Falls Dam i Idaho har
AAR. Dette er sannsynligvisførste gang AAR er registrert i dammer.
1941:
M.S. Meissenerpublisereren artikkel om AAR i Parker
Dam USA.
1945:
Første artikkelom AAR i Australia.
Forfatter:H.E. Vivian.
I løpet av 1940-årenepubliseresflere artiklerom AAR;
såvidt det kan sees vesentligi USA.

1950-årene:

I 1950-årenerapporteresAAR i flere land, således:
1951:
1952:
1952:

Japan v/Y. Kondo
England v/F.E. Jones
Danmark v/P. Nerenst

I 1951 er AAR behandlet(sannsynligvisfor førstegang)
i ICOLD sammenhengi en forberedtkommentartil spørsmål R35 under den 5. ICOLD kongresseni India.

I 1955publisererT.C. Powers og H.H. Steinour i ACI
Journal,Vol. 51, et viktig bidrag til øket forståelse
av AAR.
1960-årene:

1960:
AAR registreresfor første gang i Sverige.Publikasjon
v/T. Hagerman.
1967:
Dansken Idorn omtaler AAR i Norge. Dette er antagelig
den første publikasjonav AAR her i landet. Publikasjonen vakte ikke særlig interesse i betongfagmiljøet
i Norge.
I 1960-årenepubliseresnoen artiklerom alkalikarbonat
reaksjon i betong og noen publikasjonerom tiltak for
å unngå AAR eller reduserevirkningenav AAR. For øvrig
kan en gjennomskummingav litteraturlistenetyde på at
1960-årenekan betraktes som en "stille før stormen"
periode før økningen i publikasjoneri 1970- og 1980årene.

1970-årene:

5/15420N0.484/ehs

Det blir holdt 4 internasjonalekonferanserom AAR, den
første i 1974. I perioden øker omfanget av publikasjoner om AAR markert. I referanselisten(listenover
publikasjoner)i bulletinenom AAR av oktober 1989 fra
ICOLD's materialkomitéutgjør således publikasjonene
datert 1970-79 ca. 22% av det totale antall.
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I 1978 publisererA. Kjennerudden førstenorske artikkel om AAR. I likhet med Idorns artikkel 11 år tidligere vekker Kjennerudspublikasjonbeskjeden interesse
i fagmiljøet.
1980-årene:

Det blir holdt 4 internasjonalekonferanserom AAR, og
antall publikasjonerom AAR øker sterkt. Publikasjoner
datert 1980-89 i foran nevnte liste utgjør over halvparten av det totale antall.
I 1985 utsendteICOLD'smaterialkomitéfor betongdammer
en spørsmålsliste(questionaire)vedrørendeAAR.
I 1987 ble det for førstegang dokumentertAAR i norske
dammer (Skarsfossdammen
og Vinsterdammen).
Ved utgangen av 1980-årene var det rapportert AAR i
dammer i alle verdensdelerog i mange land, som viser
at antall dammer med AAR er meget betydelig.

De første registreringerav AAR i norske dammer i 1987 er en medvirkende årsak til at vi nå er inne i en periode med stor innsats når
det gjelder AAR i "norsk"betong og betong under norske forhold.Andre
land er kommet atskillig lenger på dette område enn vi er. Vi burde
derfor ha en god del å lære av andre, særlignår det gjelderden grunnleggende kunnskap om AAR. Det kan se ut til at hvert enkelt land har
en tendens til å gi sine egne bidrag (forskning, forklaringer,
retningslinjerm.v.) om AAR i sitt land.
Forfatterenav denne rapport sitter igjen med det inntrykk at vi har
en tendens til å betrakteAAR i Norge - i alle fall i Skandinavia- som
så forskjelligefra forholdenei andre land at vi kanskje tar for lite
hensyn til den kunnskapom teametsom andre land har skaffetseg. Dette
kan skyldesflere forhold,bl.a. at AAR i betong er et komplekstområde
hvor flere typer AAR, kanskjeogså andre kjemiskereaksjoner,kan finne
sted i samme konstruksjon.Det kan også skyldes faglig interesse og
ambisjoner.Levebrødshensynkan heller ikke utelukkes.
For en som inntil ganske nylig ikke i nevneverdig utstrekning har
arbeidetmed AAR-spørsmålet,reiser det seg flere spørsmål i forbindelse med arbeidetmed AAR i Norge:
Tas det tilstrekkelighensyn til andres kunnskap og erfaring?
Virkningeneav AAR er neppe prinsipieltforskjelligeselv om reaktivitetenav tilslagetkan være forskjellige.
Burde vi legge mer vekt på registreringerog granskning av den
enkeltekonstruksjonmed AAR, bl.a. med tanke på bedre forklaring
av de observasjonersom er gjort,og for å skaffe sikreregrunnlag
for å vurdere skadevirkningeneav AAR i de ulike damtyper?
Burde det konstruktivetrekkesmer inn i vurderingeneenn det som
synes å være tilfelle?
Disse spørsmåler neppe uten betydningfor Norges AAR "historie",som
vi er i starten på.

5/15420N0.484/ehs
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Man får regne med at spørsmåleneer vurdert,og at det ikke er synderlig tvil om at vårt arbeide med AAR-spørsmåletskjer etter en riktig
og god plan.
2.3

Tr

r AAR ?

I litteraturennevnes 3 typer reaksjonermellom alkalier i betong og
reaktive elementeri tilslagsmaterialene:
Alkali silica reaksjon:
Alkali i vår sammenhenger vesentlig sementensNa20 og K20, men
kan også komme fra andre kilder. Når alkalioksydenkommer i kontakt med tilstrekkeligmengde vann dannes lut.
Silica er engelsk for Si02, som på norsk vanligviskalles kiselsyre.
Reaksjonensom oppstår i betongennår de rette betingelserer til
stede er i utgangspunkteten syre-basereaksjon.Et av reaksjonsprodukteneer et gelaktig kiselsyre-hydratsom inneholdercalsium, kalium, natrium og vann. Gelen eller gelet har sterk affinitet til vann, og når den realtivefuktigheteni betongener over
ca. 80% "suger"gelet til seg vann og sveller.Det sies at gelet
er "ubegrensetsvellende".Dette medfører at betongen ikke er
volumbestandig.Betongens volum øker, og det oppstår riss i
betongen.Rissene kan være synlige for det blotte øye, eller det
kan kreves hjelpemidlerfor å se dem (makro-og mikroriss).
Tempoet i reaksjonsforløpeter avhengig av den form kiselsyreni
tilslagethar. Det kan være relativtraskt (f.eks.opal),og langsomt for andre silisiumoksyd-forbindelser.
Alkali silikat reaksjon:
Alkaliene i denne type AAR er de samme som i alkali-silicareaksjonen.
Det sure elementet i reaksjonenforeliggeri form av silikater,
som av interessefor oss er salter av ulike kiselsyrer.Mens ren
kiselsyrekjemisk uttrykkessom Si02,kan den kiselsuredelen av
silikatenegenerelt sett uttrykkessom SinOm•
Silikateneer de viktigstebergartdannendemineraler. De utgjør
brorpartenav jordskorpen.Bl.a. dette er antageligen av grunnene
til at flere amerikanskespesialisterpå AAR-områdeter kommet til
den konklusjonat nesten alle, eller alle, betongtilslagsmaterialer er mer eller mindre alkali-reaktive.
I motsetning til alkali silica reaksjon i betong, som kan være
både av den raskt og langsomtforløpendetypen,er alkali silikat
reaksjonenlangsom. Såvidt vites er det bare den langsomt forløpende type AAR som er registrerti Norge.

5/15420N0.484/ehs
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Alkali karbonat reaksjon:
I denne type reaksjon er det dolomittisk tilslag (dolomittisk
karbonat -> CaMg(CO3)2som reagerermed alkalienei betongen slik
at det skjer en "dedolomitisering"av tilslaget.Reaksjonstypen
er (foreløpig?) ikke kjent i Norge, og reaksjonener "glemt" i
det som sies i det etterfølgende.
Kan sulfatangrepvære AAR?
SulfatangreDpå betong nevnes fordi virkningen, i alle fall i
første fase av angrepet,kan ligne på virkningenav AAR. Alkalimetall inngår i sulfat.Her nevnes bare calsiumsulfatog magnesiumsulfat fordi disse antas å kunne ha betydning for AAR-spørsmålet.
Calsiumsulfat CaSO4) angriper bare calciumaluminathydrateri
betong med etringittsom ett av reaksjonsproduktene.
Ma esiumsulfat (MgSO4)angriperbåde calsiumaluminathydrater
og
silicat-hydrater,slik at kiselsyren (Si02) i silicatene blir
frigjort.Dette synes interessanti AAR sammenheng.
Kan sulfatangreppå betong som et etterfølgendetrinn i en reaksjonsrekkeutløse AAR, og kan sulfatangrepforklareat etringittdannelse er registrertsammen med AAR i Votnadammen?Svaret på
spørsmåleneoverlatestil dem som har større kunnskappå området
enn forfatterenav dette papir.
2.4

Om virknin er av AAR

b

on

Reaksjonenemellom alkalienei betong og reaktiv tilslager meget komplekse. Forfatterenav denne rapporthar det inntrykkat man ennå ikke
har full forståelseav hva som foregår og de faktorer som bestemmer
reaksjonensintensitetog utstrekning.Det foreliggerflere hypoteser
og teoretiskebetraktningersom skal forklareAARs nedbrytendevirkning
påbetong.
Det ansees klarlagtat en rekke faktorerhar betydningfor forløpetav
AAR:
Når det gjelder alkaliene i betongen er det ikke bare innholdet av
alkalier i sementen som har betydning, men også formalingsgraden.
Betongenssamledeinnholdav alkalierhar betydning.Under ellers like
forhold (herundersamme betongkvalitet-> permeabilitet,fasthetm.v.)
vil såledesreduksjonav betongenssementinnholdredusereAAR. Også når
det gjelder AAR kan det m.a.o. være gunstig å redusere dambetongs
sementinnhold.
Når det gjelder tilslagethar det vist seg at flere faktorerhar betydning.Dettegjeldertilslagetsstruktur,permeabilitet/porøsitet,
kornstørrelse,tektoniskerestspenninger.Også forholdetmellomde reaktive
elementerog den totale mengde tilslaghar betydning (pessimuminnholdet).
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Når det gjelder betongener det ikke bare mengden og typen av reaktive
elementer,temperaturen,vanninnholdetog tiden som har betydningfor
AAR og skadevirkningenav denne. Påkjenningeni betongen, armeringen
(mengde og detaljer) har også betydning for volumøkningenog rissdannelsen,og dermed for den nedbrytendevirkning av AAR. Det er således påvist ved målinger i Kariba-dammeni Afrika at svelling av
betongen ikke finner sted der trykket i betongen overskrider3-4 MPa,
at svellingenøker med avtagendetrykk og er størst i de områder der
dammen har strekk. Tilsvarendeer påvist ved laboratorieforsøk.
Det er ikke diskutabeltat det er svellingenav betongen som er den
viktigste eller primære årsak til kvalitetsforringelseav betong som
følge av AAR.
Litteraturennevner at ekspansjonen/svellingen
av betong med AAR skjer
ved at det oppstårinternthydraulisktrykk i sementpastaenved osmose.
Ekspansjonenkan også skje ved trykk i deler av reaksjonsproduktet
som
fortsatter i fast form (ikkeoppløst til gel).
Svellingengir i førsteomgang trykk i betongenidet betongensstrekkfasthet "motsetterseg" ekspansjonen.Når strekkfastheteni sementpastaen og/eller tilslagskorneneoverskrides,oppstår det riss i betongen. Rissene kan utvide seg til sprekker.Riss-/sprekkutviklingen
er avhengig av bl.a. gelets viskositetog muligheter for å unnvike,
påkjenningen/spenningen
i betongen i størrelseog retning,armeringsmengde og -detaljer.Når det gjelder trykket som kan oppstå ved AAR,
er det ved laboratorieforsøkpåvist at trykket kan overstige13,8 MPa
dersom betongen er hindret i å ekspandereog gelet i å unnvike. Dette
til sammenligningmed foran nevnte målinger ved Kariba-dammen,som
viser at ekspansjonikke finnersted hvor trykket i betongen er større
enn 3-4 MPa.
Litteraturen synes å være nokså samstemt om at den mest alvorlige
konsekvens av AAR i betong er reduksjonenav strekkfastheten.Det er
innlysende at dette gjelder hvor strekkfastheteninngår i de dimensjonerendeberegninger.Det er nevnt at reduksjoneni strekkfasthet
reduserer sikkerhetenogså i konstruksjonerhvor denne er neglisjert
i beregningene.
I mange rapporterom AAR er nevnt at målinger tyder på at betongens
trykkfastheter like god eller bedre enn fasthetenda konstruksjonene
var nye, selv om det er gått 20 år eller mer siden AAR ble fastslått.
Dette synes ulogisk, og selv om det neppe er grunn til å betvile utsagnetsriktighet,kan utsagnetkanskjeføre til villedendekonklusjon.
Det avgjørendeer her referansefastheten
eller "startfastheten"
som det
sammenlignesmot.Dersomreferansefastheten
erbetongens 28-døgnsfasthet (som oftest legges til grunn som dimensjonerendefasthet),kan det
jo være at økningen i fasthetetter 28 døgn helt eller delvis kompenserer fasthetsreaksjonen
pga. AAR.
Det bør nevnes at armeringi betongenvil søke å hindre ekspansjonen.
Det oppstår strekk i armeringen.I litteraturener nevnt at dersom
ekspansjonenoppgår til ca. 1,0 o/oo vil armeringenflyte. Det er ikke
nevnt hvilken armeringskvalitetuttalelsenreferererseg til, men det
er grunn til å anta at uttalelsengjelder bløtt stål med flytegrense
200 MPa. Dersom armeringenflyterpga. betongensvolumøkningvil dette
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kunne føre til at konstruksjonensvirkmåteblir en annen enn forutsatt.
Til slutt nevnes at det er rapportert få dammer hvor AAR har vært
enkeltårsakeller medvirkendeårsak til kondemneringav dammer.
De 2 forhold som kanskje er viktigst og bør gis størst oppmerksomhet
når det gjelderkvalitetsforringelse
og dermed forringelseav den tilsiktede sikkerhet,er mulighetenfor dannelse av horisontalesprekker
i dampilarer/lukepilarer
og gravitasjonsdammersamt mulighet for forkiling av flomlukerpga. betongekspansjonender hvor en sikker manøvrerbarhetav lukeneer essensiellfor sikkerheten.Eventuellreduksjon
av sikkerheten pga. dannelse av horisontale riss mer eller mindre
"smurt"med gel medførervanskeligvurderingmed betydeligusikkerhet.
Mulighetenfor fastkilingav flomlukerkan unngås ved kontrollog tilsyn slik at modifikasjonav lukene kan skje om/når dette finnes påkrevet.
Det er ellers klart at dammer med AAR vil gi mer vedlikehold,og i
siste omgang kortere levetid enn dammer uten AAR. Litteraturensynes
å være samstemt om at tiltak for å stoppe eller forsinkeutviklingen
av AAR i dammer vil være av midlertidigkarakter. Det er antydet at
effekten av slike tiltak kan ha større eller mindre virkning i opptil
5 år.
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3.0

OMFANG AV AAR I BETONG I NORGE

3.1

Generelt
Såvidt det sees ble AAR i norsk betong første gang omtalt i 1967 av
dansken Idorn. Den første norske artikkelom AAR ble publiserti 1978
av A. Kjennerud.Artikleneble mottatt med reserverthet.Frem til midt
på 1980-talletvar det en utbredt oppfatningat vi ikke hadde AAR i
Norge i omfang som fortjentesynderliginteresse.
I 1987 ble AAR førstegang konstaterti norske dammer (Skarsfossdammen
og Vinsterdammen).I løpet av de ca. 5 år som er gått siden dette tidspunkt, er det fastslåttAAR i en rekke dammer.
Såvidt det har kunnet bringes i erfaring er det pr. i dag ikke utarbeideten samlet oppstillingover norske dammer med registrertAAR.
Grunnlagetfor utarbeidelseav en slik liste finnes flere steder (FCB,
NBI, NOTEBY). Det mest omfangsrikegrunnlag finnes sannsynligvishos
FCB, men er foreløpig vanskelig tilgjengeligpga. et doktorgradsarbeide.Under Vassdragsregulantenes
temadagerom AAR 10.-11.09.92ble
det opplystat FCB's listeover betongkonstruksjoner
med registrertAAR
omfatter 65 tilfeller,hvorav 31 gjelder kraftverkskonstruksjoner,
og
av disse igjen er 19 dammer.
Det er antatt at en orienteringom hvor AAR i norske dammer er registrert, eller høyst sannsynligskjer, vil være av alminneliginteresse
for dameiere.BasertpåopplysningeriStatkrafts/Vassdragsregulantenes
rapport: "Status for dammer av betong i Norge" (1991),NVE's rapport
nr. V20: "Alkalireaksjoneri norske betongdammer (27.6.89)og egne
notater,er som neste punkt oppstilten stedsnavnlistehvor det finnes
dammer hvor AAR er fastslåtteller høyst sannsynligskjer. Listen er
neppe fullstendig,og det bør regnes med at listens lengde vil øke i
de nærmeste år. Det er dermed neppe galt å påstå at omfanget av AAR i
betong i Norge ikke er kjent.

3.2

tedsnavnmed dammer hv r AAR er
fa tslå t ller h s s ns nli k* r
øyvassoset
Olstappen
Sylsjøen
Sundfossen
Vinje
Kjela
Tinfos
Svanfoss
Sarpsfossen
Kalhovd
Skarsfoss
Nomeland
Breiava
Votna I
Røssvatn
Gråsjø
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_
_
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Holbu
Vinstern
Harpefossen
Hunderfossen
Bløytjern
Grottevatn
Skotfoss
Vestfjellvatn
Tjørholmvatn

Listen omfatter 25 navn og gjelder pr. høsten 1992.
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4.0

4 .1

AAR I UTENLANDSKEDAMMER
Inntrykketter en rask litteraturgjennomgang
n r I

ri n

rin

Det er innledningsvisnevnt at det norske damsikkerhetsprosjektet
ønsker utarbeideten orienteringom AAR i utenlandskedammer. Det er
avtalt at orienteringenskulle baseres på et litteraturstudium.
Det er nevnt foran at de første konstateringerav AAR i dammer, sannsynligvisde 2 første,gjelderParker Dam og AmericanFalls Dam i USA.
Rapportenedaterer seg til 1940 og 1941. Det er også nevnt at AAR i
dammer første gang ble berørt skriftlig i ICOLD-sammenhengi 1951 i
forbindelsemed den 5. ICOLD-kongressen.
Det er videre nevnt i det foranståendeat ICOLD Committeeon Materials
for ConcreteDams i 1985 sendteen spørsmålsliste(questionaire)om AAR
i dammer til medlemslandenesnasjonalekomiter. Resultateneav denne
spørsmålsrundener behandlet i en bulletin datert oktober 1989. Bare
litteraturlisten/referanselisten
i dette dokumentnavngir153 publikasjoner.
I dag foreliggeret stort antall rapporterog publikasjonerom AAR i
dammer. Publikasjoneneviser at AAR forekommer i alle verdensdeler.
Innenfor den gitte ramme har det ikke vært mulig med en grundigere
gjennomgangav den foreliggendelitteratur.Det har ikke engang vært
mulig å foreta et vurdert utvalg for nærmere studium. Det er valgt å
gjøre et utvalg av omtalene i ICOLD-bulletinenav oktober 1989. Det
ligger ingen grundigerevurdering bak utvalget.
Til slutt i kapittelet finnes en litt grundigere omtale av Chambon-

dammen i Frankrikeog Kariba-dammenpå grensen mellom Zambia og Zimbabwe. Dette er gjort for å antyde noe om de anstrengelsersom kan bli
gjort i utlandet for å følge opp dammer med AAR.
4.2.1

Noen utenlandskedammer med AAR
Med grunnlag i bulletinen av oktober 1989 fra ICOLD's Committee on
Materials for Concrete Dams, "AlkaliAggregateReactions in Concrete
Dams", gis noen uttalelsertil belysningav AAR i dammerutenforNorge.
Det er valgt å forsøke å sortereuttalelseneetter verdensdeler.

4.2.1

Nord-Amerika

USA
Svarenepå ICOLD'sQuestionairenevner 24 dammer med AAR i følgende12
stater:Alabama,Arizona,California,Georgia,Idaho, Illinois,Maine,
Missouri, North-Carolina,Tennesseeog Virginia. Bulletinen bemerker
at det utvilsomtforekommerAAR i dammer også i stateneWyoming,Colorado, Nebraska, Kansas, Nord- og Syd-Dakotaog Montana, selv om det
ikke innkom rapporterfra disse stater.Bulletinensier at listen over
dammer i USA med registrertAAR vil øke etter hvert som flere dammer
blir undersøkt.
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Rammen for dette notat har ikke tillatt en grundigeregjennomgangav
rapportene,bl.a. for å undersøkehvilken type AAR det er som er registrert. Etter den overfladiskelitteraturgjennomgangen,
som er gjort,
ser det ut til at flertalletav dammene med AAR i USA har reaksjon av
den raske typen.Bedømtut fra typen av angitt reaktivttilslagkan det
se ut til at det også finnes AAR av den langsommetypen i USA. Det er
også nevnt AAR av typen alkali-karbonat.
Av det betydeligeantall dammer i USA med konstatertAAR, er det bare
få hvor kvalitetsforringelsen
er bedømt som så alvorligat det er funnet riktig å kondemneredammen.Disse dammenekan ha - eller har - vært
utsatt for andre nedbrytendeprosessersom sulfatangrep.Som eksempel
på kondemnertedammer nevnes AmericanFalls Dam i Idaho, bygget i 1927
og erstattetmed ny dam i 1978. Før bygging av ny dam ble gjennomført,
ble H.R.V. senket to ganger (1964 og 1972) for å opprettholdeakseptabel sikkerhet.Drum Afterba Dam i Californiaer også erstattetmed
ny dam. Årsakenetil at erstatningher ble funnetnødvendiger nedbrytning av betongen pga. AAR, sulfatangrepog økt frosterosjonsom følge
av den kjemiske nedbrytningen.
Det kan være av interesseå nevne at senkningenav HRV ved Mantiljadammen i California,som har AAR, førte til aksellerertskadeutvikling.
Det store flertall av dammer med konstatertAAR i USA er fortsatt i
tjeneste.For noen dammer er det utført temmelig omfattendearbeider
for å kompenserevirkningenav AAR. For noen dammer hvor utviklingen
av AAR fortsetter,sees skadeutviklingen
an, uten spesielletiltak.Det
er også registrertat AAR sluttetrelativtbrått før reaksjonenga seg
utslag i nevneverdigkvalitetsforringelse.
Dette siste gjelder f.eks.
Martin Dam.
Det er valgt å gi noe mer detaljerteopplysningerom 3 dammer i USA med
AAR:
Fontana Dam i North Carolinaer en 146 m høy gravitasjonsdambygget i
1. halvdel av 1940-årene.Sett i plan har dammen kurvet forløp. I begynnelsenpå 1970-tallethadde dammen fått slik oppsprekkingat et 4års undersøkelsesprogramble startet. Resultatet av dette viste at
dammenhar AAR medmetagråvakke/kvartsitt
som reaktivdel av tilslaget.
Kvalitetsforringelsenersøktkompensertvedoppspenningoginjisering,
men det viktigste tiltaketregnes å være utvidelse (i 30 m høyde) av
fugen mellom den rettlinjeteog krumme del av dammen.
Mantilja er nevnt foran som eksempelpå dam hvor senkningav HRV førte
til aksellerert skadeutvikling.Allerede etter 20 års tjeneste ble
midtpartietav dammen senket slik at magasinetble redusert til
2-300.000m3.
Stewart Mountain Dam i Arizona er en 63 m høy tynn hvelvdam bygget i
1928-30.Allerede7-8 år etter ferdigstillelsenviste dammen tydelige
tegn på at betongenutvidetseg, og dammensluftsidehadde fått tydelig
oppsprekking.I 1943 ble fastslåttat dammenhadde AAR, og at den reaktive del av tilslaget var glassaktig/kryptokrystalinsk
rhyolitt og
andesitt. Oppfølging av dammen viste at betongutvidelsenpga. AAR
foregikk hurtig og nesten lineært fra 1930 til ca. 1950. Fra midt på
1950-tallethar ekspansjonenvært meget beskjeden. Utførte deforma-
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sjonsmålingerviser at hvelvets midtpunkt i damkronen fra 1930 til
sammen er skjøvet ca. 250 mm mot vannsiden,samtidig som målepunktet
har hevet seg ca. 130 mm. Hevingen utgjør ca. 2 o/oo av damhøyden.
Omfattende rehabiliteringsarbeiderer nylig gjennomført, bl.a. er
dammen "oppspent"med kabler forankreti fjellfundamentet,vesentlig
i vertikalretningen,for å sikre at dammen fortsatt vil ha normal
hvelvvirkning. I ICOLD-bulletinenav okt. 1989 er henvist til 11
publikasjonervedr. Stewart MountainDam.

Canada
Canada har flere dammer og vannkraftkonstruksjoner
hvor AAR er registrert. Det er notert at skader er registrertvesentlig i New Brunswick, Ontario og Quebec. I alle fall én dam, Lad Evel n Dam i Ontario
er erstattet med ny dam pga. virkningeneav AAR. Det er grunner som
taler for at forholdenevedr. AAR i Canada har mer til fellesmed forholdene i Norge enn tilfelleter i USA.
Det har også i Canada vært utført relativt omfattende tiltak for å
kompenserefor virkningeneav AAR. Som eksempelpå dette nevnes 2 anlegg:
BeauharnoisPro'ect i Ontariohar en ca. 800 m lang kraftstasjonsbygning med gravitasjonsdammerpå stasjonens begge sider. Anlegget er
bygget trinnvisfra 1932 til 1960. Deformasjonerog oppsprekkingi de
fleste av anleggetskonstruksjonsdelerhar vært observert i årevis,
bl.a. i noen lukepilarer.Forskyvningerav noen av aggregatenei stasjonen er også registrert.AAR er angitt som årsak.
Av kompenserende

tiltak

nevnes

oppspenning

med kabler

av høyre

gravita-

sjonsdam i 1970-71 og saging av fuger med "diamond-wire"i 1972-73.
Macta uac kraftstas'oni New Brunswick,bygget i 1960-62,har AAR hvor
gråvakkeer det reaktivetilslaget.AAR har gitt ødeleggendeekspansjon
av betongen og også høye spenninger.I 1970 ble observert at noen av
de horisontaleog vertikalestøpefugerhadde åpnet seg, og i 1982 ble
manøvreringenav flomlukenhindret pga. ekspansjonenav betongen.Av
kompenserendetiltaknevnes at en 13 mm bred fuge ble saget i 1988, og
at det da ble regnet med at ytterligere4 fuger ville bli saget.
Det tilføyesat betongtilslaget
ble grunbrukt ved Mactaquac - anlegget
digundersøkt for reaktivitetog tilfredsstilletalle krav til brukbarhet i henhold til de gjeldendeASTM-kriterier.Til tross for dette fikk
man kraftig
AAR.
4.2.2

Syd-Amerika
AAR er også fastslåtti dammer i Syd-Amerika.Som svar på foran nevnte
questionnairefra ICOLD innkom rapporterom AAR i 2 dammer i Brasil;

Moxoto Dam og Petit Dam. Den gitte ramme for denne rapport har ikke
tillatt å gå nærmere inn i litteraturenfor å undersøke om AAR er
rapporterti flere dammerog finneopplysningerom arten av det reaktiv
tilslaget.
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4.2.3

Europa
Det foreliggerrapporterom AAR i dammer fra flere land i Europo. Nevnes kan Skandinavia,Island, Skotland, England, Frankrike og Spania.
Det vil ikke forbauseom listenetter en grundigereundersøkelsekunne
utvides til å omfattede flesteeuropeiskeland. Forannevntequestionnaire resultertei rapporterom AAR i 1 dam i Skotland, 3 (4)i MidtEngland og 4 i Frankrike.
Det gås her ikke nærmere inn på AAR i europeiskedammer,men nevnesbør
kanskje Val de la Mere Dam på Jersey i den engelskekanal, fordi dette
er den dam i den engelsketalendedel av Europa hvor AAR først ble fastslått. Dammen ble i 1974 oppspentmed 3 stk 85 tonns kabler forankret
i fjell. Kontrollerviste økning av strekket i kablene, og i 1982 ble
det besluttet å gjennomføreen reduksjonav oppspenningen.
Fra Spaniaer det sett anbudsdokumenter
hvor anbyderenpåleggeså dokumentere at den betongensom forutsettesbenyttetikke inneholderreaktivt tilslag,men akseptkriterierer ikke angitt.
Mot slutten i dette kapittel gis en noe nærmere omtale av Chambondammen i Frankrike.

4.2.4

Afrika
Rapporterom AAR foreliggerfor dammer i Syd-Afrika,Zambia, Zimbabwe
og Kenya. Etter en grundigerelitteraturgjennomgang
kan det nok hende
at listen med navn øker.
Av interessekan det være å bemerke at Kumburu-dammeni Kenya er en av
de dammer hvor det er funnet at AAR skyldes tilslagbåde av den raskt
og langsomt reagerendetypen.
Til slutt i dette kapittel gis noen opplysningerom Kariba-dammeni
Zambia. Dammen er valgt fordi det antageliger den dammen i verden som
har den mest omfangsrikeinstrumentering,bl.a. for å studerevirkningen av AAR.

4.2.5

Asia
Av land i Asia hvor AAR i dammerer registrertkan nevnes Tyrkia, Irak,
Pakistan, India, China og Japan.
Av de mer kjente dammer i Asia med AAR kan nevnes Tarbela-dammeni
Pakistan.
Ellers kan nevnes at China i svar på spørsmålslistenfra ICOLD i 1986
opplyste at undersøkelserav reaktive tilslagsmaterialer
har vært utført i 30 år og at de fleste problemer med vannkraftkonstruksjoner
forårsaketav AAR er blitt løst.
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4.2.6

Australia
Australia var tidlig ute når det gjelder AAR i betong (H.E. Vivian i
1945). Litteraturener ikke nærmere studert med tanke på å si noe mer
om AAR i dammer i Australia.
Det kan nevnes at det fra New Zealander innkommetmeget negativekommentarer til ICOLD bulletinenav okt. -89 om AAR i betongdammer.Det
hevdes at bulletinen delvis er basert på foreldete teorier, at der
gjengismange ukorrekteobservasjonerog at uttalelseneofte er basert
på inadekvatepetrologiskeundersøkelser.Kritikkenkonkluderermed at
bulletinen i sin nåværende form er utilfredsstillendeog burde omarbeidesfra grunnenav. I de kritiskeuttalelseneer også nevnt at New
Zealand "has one of the best recordsin the world in this aspect".Det
nevnes at mange dammer på New Zealand er bygget med meget reaktivt
betongtilslag,og at ikke ett tilfelleav AAR har oppstått.- Vi burde
kanskje undersøkenærmere hva Departmentof Scientificand Industrial
Research på New Zealand har å fare med når det gjelder AAR i betong?

4.3

Li t om Chambon dammen i Fr krik
-

Chambon-dammener en av Frankrikesstørste dammer. Det er en ca. 136
m høy betong gravitasjonsdammed kronelengde 294 m og betongvolum
295.000 m3. Dammen var ferdig i 1934 og demmer et magasin på 54 mill.
m3. Dammen eies av Electricitéde France, som har meddelt ICOLD at de
har ytterligere4 dammer med svellendebetong.
Dammen nevnes her i første rekke for å vise hvilke deformasjonerAAR
kan medføre, slik det fremgårav nedenståendeskisse hentet fra referatene fra den 15. ICOLD-kongresseni 1985 (Vol. II, Q57.R35).
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Det bemerkes at figuren og tilhørende tekst er forstått slik at de
angitteårligedeformasjonerer gjennomsnittsverdier
for årene 1971-81.
Det bemerkes også at man for alvor ble klar over at betongen i dammen
utvidet seg i 1950-52,16-18 år etter ferdigstillelseav dammen, og at
betongsvellingenfortsettertilnærmetlineært med tiden mer enn 50 år
etter at dammen var ferdig. (muligensmed en svakt avtagende tendens
de senere år).
Det er opplyst at det reaktive tilslaget er av typen gneiss, og at
utluting (leaching)fra feltspati tilslagetbidrar til alkaliinnhold
i betongen.Det er ikke sett uttalelserom denne utlutingensevt. betydningfor omdanningav feltspatensSin0.-element
til kiselsyre(Si02).
En serie målinger av trykkpåkjenningenei dammen utført i 1981-82,
viste høye spenningerfor en gravitasjonsdam(7-8 MPa).

4.4

Li

4.4.1

Oversikt.

K ri

niZi

Orientering

Kariba-dammenligger i Zambezielvenca. 150 km syd for Lusaka i Zambia.
Dammen er en dobbel-krumhvelvdam med kronelengde 617 m og største
høyde 128 m. Tykkelsener 13 m i kronen og 18,5 m ved lavestepunkt mot
fundamentet.Damprofileter bredt, høyden er 100 m eller mer over ca.
250 m lengde.Dammen danner et av verdens størstemagasiner,volum 160
mrd. m3 med vannflate181 km2 ved HRV. De øverste 13 m (65 mrd. m3) av
magasinetutnyttestil kraftproduksjon.Dammen gir fallhøydeog vann
til en kraftstasjonpå hver side av Zambezi.Stasjoneneligger i fjell
i umiddelbarnærhet av dammen.Samlet installasjoner 1266 MW og fastkraften ca. 8 TWh/år.
Dammen nevnes her fordi instrumenteringenantagelig er den mest omfangsrikei verden for betongdammer,samtidig som oppfølgingog kontroll av dammens oppførsel/endringmed tiden er svært nitid. Ved årskiftet 1991/92 dekket papirene fra oppfølgingen 33 hyllemeter hos
damkonstruktøren(Coyne & Bellier), enda mer hos dameieren (Zambezi
River Authority).
Det er 2 hovedårsakertil den omfangsrikeinstrumenteringenog oppfølgingen:
De geologiske forhold på søndre elvebredd er komplekse og har
medført problemer fra dammen var ny med lekkasjerog fundamentforskyvningopp til 570 mm i retningav elven i årene 1960-79,da
omfangsrikestabiliserendearbeiderble gjennomført.
Volum-økningav betongen med dannelse av kiselsyre gel (silicacalco-alcalinegel) og etringitt (hydratisertcalsium trisulphoaluminat).
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4.4.2

Om instrumenteringen
Instrumenteringen
har skjeddi 2 etapper.Førsteinstrumenteringskjedde i byggeperiodenog var stort sett uendret de første 20 år. Omfattende studier av måleresultateneviste da at ytterligereinstrumentering og målingervar ønskelig,og i løpet av 3 år ble den opprinnelige
instrumenteringøket ved installeringav 20 målependler (plumb-lines)
med tilhørendepiezometeresom avleses2 ggr./mnd.Programmetfor geodetiske målinger og presisjonsnivellering
ble også utvidet. Slike målinger utføres 2 ganger i året.
Pr. 1988 hadde dammen flg. instrumentering:
325 spenningsmålere(strain meters) med tilhørende termometere
innstøpt i betongen (80% av disse er ok i dag).

88 ekstensiometere(jointmeters) i inspeksjonsgalleriene.

44 bolter i damkronen for presisjonsnivelleringog geodetiske
målinger.
39 refleksplateri dammens luftside for geodetiskemålinger.
5 linjer for pendelmålingerplassert i 14 borede hull i hvelvet.
Deformasjoneneavleses i 25 punkter. Hertil kommer 20 pendler i
høyre vederlager.
4.4.3

Om måle- og beregningsresultater
I 1982-83,20 år etter at målingenestartet,ble utført en omfattende
studie av måleresultateneog beregningeretter et finite element EDBprogram.Fra resultateneav dette studiumog seneremålingerkan gjengis:
Endringene i betongens volum er ikke uniforme (jevnt fordelt i
dammen). De er avhengige av spenningenesstørrelse og retning.
Volumøkningener størst der betongen har strekk. Den avtar med
økende trykk.økning er ikke registrertder trykkspenningenoverskrider 3-4 MPa. Forøvrig fortsetter volumendringenei jevnt
tempo.
Damkronenhar i hvelvetsmidtpartihevet seg 60 mm i løpet av 30
år. Dette tilsvarer0,47 o/oo av damhøyden.Hevingenlangs dammen
er noenlundeproporsjonalmed damhøyden.
Hvelvet har ikke beveget seg i oppstrøms retning i midtpunktet,
mens slik forskyvninger registrertinn mot vederlagene.Dette er
funnet å stemme overensmed at betongensvolumøkningikke er uniform.
Det bemerkes at det på grunnlagav de omfattendemålinger ved Karibaberegningerhvor beregnededeformasjoner
med god overensstemmelsetilsvarermålte deformasjoner.Det er undertegnedes skjønn at uten slike omfattendemålinger bør det regnes med
at verdien av beregningerbasertpå målte deformasjonervil være diskudammen har vært mulig åutføre
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table, fordi man på skjønnsmessiggrunnlagmå velge viktige parametre
for beregningenesom temperaturenei betongenogvolumendringensujevne
fordelingi dammen, som bl.a. er avhengigav temperaturerog AAR-svellingens avhengighetav spenningenei dammen.
Dammen har hatt problemermed føringenefor flomlukenesom har krevet
spesiellevedlikeholdsarbeider.

4.5
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Etter en rask gjennomgang av et nokså tilfeldig utvalg fra en omfangsrik litteraturom AAR i betong, sitter man igjen med et nokså
blandet inntrykk. Det synes å være nokså avvikende oppfatningerav
forhold vedr. AAR i de ulike land.
For det førstekan det se ut til at det enkelte land har en tendenstil
ikke å godta det andre land har kommet frem til. Dette gjelder både
beskrivelserog forklaringerav fenomeneri forbindelsemed AAR. Det
er også en tendens til at flere land utarbeider egne standarder og
retningslinjermedsiktemålå unngåAAR, eller reduseresannsynligheten
for at AAR skal oppstå.Hovedårsakentil dette er formodentligat kunnskapen om AAR og alle parameteresom påvirkerreaksjoneneennå ikke er
god nok.
Når det gjelder dammer er skader forårsaket av AAR vanligvis blitt
observerti løpet av 30 år etter at dammen var ferdig,men tidspunktet
for første observasjon av skader varierer betydelig. I forannevnte
ICOLD bulletin av oktober 1989 er såledesnevnt at første synlige tegn
på skader forårsaketav AAR kom til syne som "pop outs" bare få måneder
etter ferdigstillelseav dammen, og at det også er nevnt for ca. 25%
av de rapportertedammene med AAR ble de første skader registrerti
løpet av de 5 første år etter ferdigstillelsen.Det er nevnt tilfelle
hvor AAR stoppet etter ca. 15 års reaksjon, men også tilfelle hvor
reaksjonenpågår med jevn intensitetetter 50 år.
Det synes å være enighet om at den sikreste måten å unngå AAR på, er
å bruke lavalkalisement.Lavalkalisementer definert som sement med
høyst 0,6% innhold av Na20 ekvivalent.Det ser også ut til å være enighet om at betongens innhold av alkali ikke må overskride en viss
grense, men grensene kan være forskjelligi ulike land (3 og 4 kg
reaktivealkalierpr. m3 betong er vanlige grenseverdier).Det er ikke
undersøkt om disse verdier også omfatter tilførsel av alkalier fra
"ytre"kilder.Det er notert at reaktivealkalierkan bli "utlutet"fra
feltspat i tilslagsmaterialene.
Det synes å være enighet om at tilsetningav puzzolaner,høyovnslagg,
fly ash (flyveaske),kiselsyrestøv(mikrosilica)eller erstatningav
en del av sementen med disse materialerhar en hindrende virkning på
AAR. Det er dog notert ett tilfellehvor tilsetningav kiselsyrestøv
hadde ugunstig virkning.
Av alle de dammerhvor AAR er registrerter det bare få hvor kvalitetsforringelsen(hittil)er bedømt som så betydeligat dammen er kondemnert/erstattetmed ny dam.
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Det er mange dammerhvor det er utført arbeiderbåde for å opprettholde
sikkerhetenpå akseptabeltnivå, og også for å forsinke den videre
kvalitetsforringelse
både pga. AAR og følgeskadeneav reaksjonen.Den
vanligstemåte for forsterkninger oppspenningfor å øke eller opprettholde stabiliteten,slik som nevnt for Val de la Mere-dammen,hvor
poretrykksmålinger(piezometere)viste at sikkerhetsfaktorenlagt til
grunn for dimensjoneringengradvisble dårligere.Stopping eller forsinkelse av AAR er forsøkt både ved injiseringi form av skjerm mot
dammens vannsideog ved å påføre dammensoverflatebelegg av forskjellig type. Det er anført at alle slike beleggmå anses som provisoriske,
og det er nevnt at lengste levetid for belegg neppe overskrider5 år.
Det synes klart at oppfølgingenog kontrollen av dammer hvor AAR er
fastslått blir skjerpet, ofte ved øket instrumenteringog kontrollmåling. Særlig i Frankrikeser det ut til å være praksis at dammer med
AAR får en meget omfattendeinstrumentering.
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5.0

AAR'S VIRKNING PA TYPISKE NORSKE DAMMER

5.1

Innl d nd bem rknin er
I rapportnr. 1 fra ProsjektDamsikkerheter AAR berørt som én av flere
aldringsprosesser.Med aldring er her forståttden gradvise svekkelse
av kvalitet som skjer med alderen.Som for de øvrige aldringsprosesser
er AAR en langsom prosess, særlig når den reaktive del av betongtilslaget er silikater, slik tilfellet er her i landet. Kvalitetsforringelsepga. AAR er m.a.o. ikke dramatisk.
Bortsett fra forhold som følge av at betong med AAR øker i volum, er
aldring pga. AAR i prinsippetikke vesentforskjelligfra aldring pga.
andrealdringsprosesser,
men kvalitetsforringelsen
kommeri tilleggtil
forringelsenav andre årsaker og fører også til at forringelsenav
disse andre årsaker som hovedregelaksellererer.
Når virkningen av AAR skal vurderes,er det noen forhold som man bør
ha i minnet:
Betongenstrykkstyrke(eller-kapasitetsom det nå heter) reduseres ikke i utslagsgivendegrad.
Betongensstrekkstyrke(-kapasitet)reduseresbetydelig.Selv om
strekkstyrkensom hovedregelneglisjeresunder dimensjoneringen,
kan forholdetmedføre reduksjonav "skjult" sikkerhet forbundet
med betongens strekkfasthet.
BetongensE-modul reduseresved AAR.
Armeringsståletflyter uten ytre last dersom betongensutvidelse
målt lineært overskrider armeringsståletsforlengelseved inntredende flyting. For bløtt stål vil dette tilsvare meget nær
1,0 o/oo ekspansjonav betongen.
Sprekkdannelserpga. AAR er avhengig av størrelsenog retningen
på spenningene i dammen/konstruksjonsdelen.
Dette kan medføre
andre forhold av betydningfor damsikkerhetenenn svekkelsepga.
andre aldringsprosesser.
Om det som her er nevnt beaktes gjelder i hovedsak det som er sagt i
Rapport nr. 1 også for aldring pga. AAR når det gjelder dammen som
konstruksjon(ellerstruktur).Det er imidlertidsærlig 3 forhold som
er spesielle for AAR, og som følger av volumutvidelsen:1) Det kan
oppstå stukningerog skader fordi ditalasjonsfugenekan bli for snaue,
2) Det kan oppstå mer gjennomgåendesprekker som reduserer stabiliteten, 3) Konstruksjonsdelersom er innstøpt i eller fundamentertpå
betong kan komme ut av stillingog forkile seg eller havarere.
Under avsnitteneom virkningenav AAR på de ulike damtypenegjengis for
oversiktensskyld hoveddata fra Rapport nr. 1. I tillegg forsøkesdet
å beskrive virkningersom er, ellerkan være spesiellefor AAR.
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Det bemerkesat undertegnede,som er kommet inn idamsikkergetsprosjektets vurdering av AAR's virkning på betongdammermot slutten av prosjektperiodenpga. inntrufneomstendigheter,sitter igjen med det inntrykk at det hittil kanskje er lagt for liten vekt på konstruktive
forhold, dvs, de forskjelligedamtypers konstruksjon og virkemåte.
Dette er av betydning,liksomdet er av betydningå vurdereden enkelte
dam som individ, ikke bare når det gjelder typer og årsakene til AAR
med mer eller mindre pålitelig vurdering av reaksjonenesfremtidige
forløp,men også når det gjeldervirkningenepå dammen som konstruksjon
og på manøvrerbaredeler som luker.
5.2

Gen relt om virknin er

5.2.1

Lekkasjer og utluting av kalk

AAR

Det som er uttalt i Rapport nr. 1 om lekkasjerog utluting av kalk er
i prinsippetikke forskjelligom dammenhar AAR eller ikke, men AAR kan
øke betongenspermeabilitetog dernedøke utlutingenav kalk. Dette kan
kanskje ha praktiskbetydningfor dammer av eldre dato (byggetfør ca.
1930), fordi betongen i disse dammer ikke er av beste kvalitet i utgangspunktet.

5.2.2

Fryse tine skader
-

-

Tempoeti fryse-tine-nedbryting
vil under ellers like forholdvære høyere i dammer med AAR enn i dammer uten reaksjon pga. økt og økende
oppsprekking.Spesielt for dammer med AAR er at reparasjonav frostskader får redusertvarighet så lenge volumutvidelsenpågår.
5.2.3

Karbonatisering

Karbonatiseringi betongens overflate påvirkes neppe nevneverdig av
AAR. Det bemerkes at også alkalikiselsyre-gelet
karbonatisererunder
påvirkningen fra luftens kullsyre (CO2). Evt. karbonatisert gel i
makroriss i betongoverflatenkan utseendemessigvære til forveksling
likt karbonatisertkalsiumhydroksydsom stammer fra betongens kalkinnhold.Observasjonav beskjedneavleiringeri overflatenav makroriss
er derfor ikke sikkert tegn på AAR.
5.2.4

Oppsprekking

Oppsprekkingav betongenpga. AAR skillerseg fra oppsprekkingav andre
årsaker (unntatt årsaker som medfører volumøkning av betongen, som
sulfatangrep)ved at sprekkeneutviderseg så lenge AAR er aktiv.Dette
betyr at fryse-tine-skaderøker i tempo og at utbedringsarbeiderfår
redusert levetid. Selv om dybden av oppsprekkingenav AAR kan være
større enn armeringensbetongoverdekning,er det kanskje tvilsomtom
oppsprekkingenøker forrustningenav armeringen.Det er ikke funnet
opplysningerom dette.
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5.2.5

Betongfasthet
Det er alleredenevnt at AAR iflg. de undersøkelsersom er sett omtalt,
ikkeredusererbetongenstrykkfasthet.For undertegnedeer det imidlertid uklart om "referansefastheten"
er dimensjonerendefasthet (gjerne
28-døgns fastheten),slik at en evt. reduksjonav fasthetenpga. AAR
er "kompensert"av den fasthetsøkningbetong normalt har de første år
etter støpingen.En grundigeregjennomgangav litteraturenkan være av
interessevedr. dette.
Det er påvist at betongens strekkfasthetreduseres markert ved AAR.
Dette er en følge av at AAR gir mikro- og makrorissi betongen.Det er
neppe tvil om at reduksjoneni strekkfasthetgjelder såvel ved strekk
som skråstrekk. Reduksjon i strekkstyrkekan bety en reduksjon av
sikkerheten.Forholdet bør det sees nærmere på ved en mer inngående
sikkerhetsvurderingav hver enkelt dam.

5.2.6

Endret belastning
Volumøkningenav betongen som skjer ved AAR vil gi belastningeri konstruksjonensom det ikke er tatt hensyn til under dimensjoneringen.
Belastningenvil være avhengigav dammens "innspenningsforhold",
dvs.
mulighetenefor deformasjoner,og kan ha forskjelligkarakter for de
ulike damtyper. Generelt vil armerte konstruksjonerfå øket trykk i
betongen (øket strekk i armeringen)fordi armeringenvil motsette seg
betongens volumøkning.Forholdet kan muligens være av betydning for
tynne og relativttungt armertekonstruksjoner,særlig slike hvor bøyningsfasthetener vesentlig for bæreevnen.Det er også målt at poretrykket i gravitasjonsdammermed AAR kan øke (Val de la Mere). Det er
innlysendeat dette reduserersikkerhetenbåde når det gjeldervelting
og glidning,

5.3
5.3.1

irknin er av AAR å ulik d

t

Gravitasjonsdammer
Det henvises til Delrapportnr. 1 vedr. beskrivelseav norske gravitasjonsdammerav forskjelligalder. Av rapporten fremgår at trykkspenninger i nedstrømsdamtå neppe overskrider1,0 MPa. Det fremgårvidere
at istrykk må opptas av fjellbolterog armering på dammens vannside.
Endelig er nevnt at poretrykket(oppløft)i dammen har stor betydning
for stabiliteten,og at det er knyttet atskilligusikkerhettil antagelsen om poretrykk.
Forenkletsett er det særlig to virkningerav AAR i gravitasjonsdammer
som kan medføre at damsikkerhetenblir mindre enn det som er forutsatt
i beregningene:økning av poretrykket i dammen og introduseringav
strekkspenningi vertikalarmeringer
uten ytre last. Begge forholdmedfører at dammenes sikkerhetmot velting blir redusert.Øking i poretrykket reduserer også dammenes sikkerhet mot glidning ved at forholdstalletmellom de horisontaleog vertikalekrefter i dammen blir
ugunstigere.Den sistnevntevirkningkan forsterkesved at oppsprekkingen av dammen ser ut til å ha en tendens til å få horisontaltforløp
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og ved geldannelsen,som kanskje kan redusere friksjoneni sprekkene.
Å gi tallmessiguttrykkfor disse negativevirkningerer vanskelig.Her
antydesbare at 0,5 o/oo svellingav betongeni vertikalretningen,som
er målt i utenlandskedammer, vil gi strekkspenningi armeringenpå
vannsiden av en gravitasjonsdamtemmelignær 100 MPa uten ytre last.
På vannsiden av norske dammer av nyere dato er det gjerne lagt inn
vertikalarmering,
slik at den beregningsmessige
armeringsspenningen
ved
10 t/lm istrykkligger i området 160-180MPa. Den potensielleøkningen
i armeringsspenningenpga AAR er således meget betydelig. For eldre
dammer, som kanskje ikke er dimensjonertfor istrykk,og som er armert
med bløtt stål (st 00 eller st 37), er det neppe tvil om at kombinasjonen istrykkog AAR kan bringe armeringentil flyting.Dette forhold
alene tilsier at det kan være på sin plass med mer inngåendeundersøkelser og vurderingernår det gjelder gravitasjonsdammermed AAR.
Dessuten er det nevnt foran at det finnes utenlandskedammer med AAR
hvor det er funnet riktig å motvirke stabilitetsreduksjonen
pga. målt
økning av poretrykketved oppspenningav dammen.
Når det gjelder gravitasjonsdammer,såvel som andre dammer, er det
innlysende at den økte og økende oppsprekkingensom følger av AAR,
medførerøkt vedlikeholdog i siste omgang redusertlevetid.Av interesse i denne forbindelsekan nevnes at oppsprekkingen,særlighorisontalriss, i en evt. tetningsplatepå en gravitasjonsdamsvannside vil
øke så lenge AAR pågår, fordi dammen "eser" i høyden. I allefall i
teorienkan dette motvirkesved å sørge for at den gamle dammen og den
nye tetningsplatenkan bevege seg i forhold til hverandre.

5.3.2

Platedammer

Det kan innledningsvisvære hensiktsmessigå repeterekonstruksjonsmåten, virkemåtenog opptredendespenningerved normal belastningfor en
typisk norsk platedam.
Platedammensom konstruks'on
En platedambestår av en damplatesom oftest heller 5:4, slik at vanntrykket bidrar vesentlig til dammens stabilitet.Platetykkelsener
oftest 30 cm ved damkronenog øker 2,5-3,0 cm pr. m målt vertikalt.
Platen bærer vanntrykketved bøye- og skjærpåkjenninger.Statisk sett
virkerplaten som en kontinuerligplate fordibevegelsesfugenei platen
er plassert i moment-O-punktene.Avstandenmellom fugene kan variere
innen relativt vide grenser. Fugeviddener for flertalletav dammene
10-12,5 mm. For de dammer som har størst fugeavstand,vil fugene bli
"knase"dersom betongenslineæreutvidelsepga. temperaturstigning
og
AAR (redusertfor kontraksjonpga. svinn i førstefase av dammenslevetid) overskrides0,7-0,8 o/oo. Tilsvarendetall for dammer med minste
fugeavstander 2,0 og 2,5 o/oo. Før ca. 1960 ble tetningeni fugenesom
hovedregelutført av tetningsblikkmed U-formetbokking av hensyn til
bevegelsenei fugen.Senere er blikketerstattetav fugebånd,først av
gummi (Waterstop),og deretterav PVC. Før ca. 1960 var fugen fylt med
plastiskfugematerialepå bitumenbasis(Igas,Bixit, Plastijoint)både
på luft- og vannsidenav blikket.Fra ca. 1960 er benyttet fugemellomlegg av andre materialer,først av impregnerttrefiberplate(Fibas),
senere av mer velegnet materiale (ekstrudertpolyetylen, foamglas
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o.a.). Fugeutførelseav førstnevntetype er uheldig, særlig pga. det
lukkederom påluftsiden av fugetetningenfylt medbituminøs fugemasse.
Ved langsom ekspansjoni damplatenvil fugemassenoppføre seg som en
væske, slik at det oppstårhydraulisktrykk i den lukkededel av fugen.
Når det gjelder selve damplatener det et vanlig dimensjoneringskriterium at strekkspenningeni betongen over pilarene (beregnetsom bøyemoment dividertmed motstandsmoment)ikke skal være større enn 1/10 av
betongens trykkstyrke.Forøvriger platen dimensjonertslik at trykkspenningeni betongen (randspenningved bøyepåkjenningetter tidligere
gjeldendeberegningsmetodikk)ikke overskriderca. 5 MPa. Det er lagt
inn momentarmeringberegnet for 100 MPa spenning for glattvalsetstål
(oftestst 37)og 160-180 MPa for kamstål.
Pilarerer statisksett ikke pilarer,men trekantformedeskivervanligvis med helning 5-4 på vannsiden og 3:1 på luftsiden.Pilartykkelsen
er for flertalletav dammene 30 cm i toppen og øker 2,0-2,5 cm pr.
vertikale meter. Pilarenes form medfører at resultantenav kreftene
faller innenforkjernetverrsnittetuansett damhøyde når det sees bort
fra istrykk. Medregnet istrykk vil resultantenfalle utenfor kjernen
for lavere dammer, slik at det beregningsmessigoppstår strekk mot
vannsiden av pilarene. For istrykk 5 t/lm gjelder dette for damhøyde
mindre enn ca. 5 m. Trykkpåkjenningeni pilarene overskriderikke 1,0
MP for det store flertall av platedammer. Dette er en beskjeden
påkjenningselv når det tas hensyn til sikkerhetmot utknekking.
Virknin er av AAR
Generelt
Ekspansjonav betongensom AAR gir, vil introduserestrekki armeringen
og medføre at dilatasjonsfugenegradvisluker seg. Spenningeni stålet
erproporsjonalmed ekspansjonenav betongenmålt i armeringenslengderetning. Med den E-modul som gjelder for armeringsstål,vil 1,0 o/oo
lineær ekspansjonav betongen gi 200 MPa strekkspenningi stålet.
Basert på de siste målingerved Votnadammener det vurdert at betongekspansjonenhittil er ca. 0,4 o/oo. Ved flere utenlandskedammer er
det målt ekspansjonpå 0,5 o/oo eller mer. Det er også registrertslik
økningav spenningeni oppspenningsstagpga.
AAR-utvidelseav dambetong
at det er funnet riktig å avlaste stagene.
Det fremgårav dette at AAR kan medføre at armeringenhar meget betydelig strekk selv uten ytre belastning.Armeringener m.a.o. ikke uten
påkjenningi utgangspunktetslik det er forutsatti de dimensjonerende
beregninger.
Damplaten
Armeringsmengdener bestemmendefor damplatensstyrke. Sikkerhetsfaktoren definert som flytespenning/dimensjonerende
spenning er 2,0 for
dammer armert med St 00 og St 37,2,5 for dammer armert med kamstål 40
og 3,1 for det fåtallplatedammersom er armertmed kamstål 50. Sikkerhetsfaktorennår det gjelder betongener normalt betydelig større.
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Forutsettesdet at AAR har gitt 0,5 o/oo utvidelsei damplatenslengderetning,betyr dette at armeringsspenningen
i ubelastetdam er ca. 100
MPa. Dette er 100% av "tillatt"spenningbrukt under dimensjoneringen
av dammer armert med glatt stål og 62,5% av tillattspenningfor armering med kamstål. Antas det at påkjenningeni stålet pga. vannlasten
adderer seg til påkjenningenpga. betongens volumutvidelse,hvilket
kanskje ikke er meget galt, blir den totalearmeringsspenningen
i glattstålarmerteplater 200 MPa, og i kamstålarmerteplater 260 MPa. Dette
betyr at glattstålarmeringen
kan ha nådd flytegrensen,m.a.o. den tilsiktede sikkerhet mot flyting på 2,0 kan være redusert til 1,0. For
kamstålarmeringblir reduksjonentilsvarendefra 2,50 til 1,54.
Selv om ovenstående,enkle resonnementkanskje kan være diskutabelt,
er det i det minste en indikasjonpå at sikkerhetenmot flytingi armeringsståletgjengitt i Rapport nr. 1, s. 30 kan bli redusert ganske
vesentligved AAR i betongen.Dette, sett sammen med at vi har platedammer med markert AAR, tilsier at AAR's virkning for armeringen i
damplaterbør undersøkesgrundigere.
Når det gjelder AAR's virkning på betongen i relasjon til sikkerhet,
har videreføringav vurderingenegjengitt i Rapport nr. 1 ikke gitt
grunn for kommentarerav betydning.Dette fordi betongenstrykkstyrke
påvirkes lite av AAR. Det bemerkes likevel at reduksjonav betongens
strekkfasthetsom følge av AAR kan tenkes å medføre øket rissdannelse
i platen over pilarene (i tilleggtil rissdannelsepga. øket armeringsspenning).Dette er imidlertidi 1. omgang ikke et spørsmålom redusert
sikkerhet,men et spørsmålom raskerenedbrytingsom en av følgeskadene
av AAR.
Pilarene
I Rapport nr. 1 er sikkerhetsspørsmålet
vedr. pilarene drøftet bl.a.
i relasjon til forekomstav riss.
Konklusjonener at horisontalesprekker i pilarene er uten sikkerhetsmessigbetydningbl.a. fordi sprekkoverflatener så ru at det gir
tilstrekkeligfriksjon i forhold til den opptredende kraftretning.
Vedr. skråttståenderiss med fall fra damplaten til nedstrømspilarkant, er det uttalt at pilarene i dammer av nyere dato har tilstrekkelig armering til å kompensere for virkningen av at sprekkene har
ugunstig retning i forhold til kraftretningen.Det er anbefaltat det
foretasen grundigerevurderingav dette forholdnår det gjeldereldre
dammer som kan ha beskjedenarmeringi pilarene.Rapportnr. 1 berører
ikke de vertikale sprekkene som er observert i nedstrøms kant av
pilarene i platedammerhvor AAR er konstatert. Disse sprekkene kan
tenkeså reduserepilarenessikkerhetmotknekkingdersomsprekkenehar
tilstrekkeligdybde, slik at det evt. kan snakkes om en delaminering.
Dette forhold bør undersøkes.
Det er i Rapportnr. 1 ikke nevnt om vurderingenevedr. friksjoni riss
i pilarene tar hensyn til at riss med AAR i pilarenesom årsak, kan ha
gel, og at gelet i allefallikke bidrar positivt til friksjonen.Forfatteren av dette papir føler at vi ikke har tilstrekkeligkjennskap
til de fysiskeforholdi rissenetil å kunne utføre en noenlundesikker
vurdering av rissenesbetydningfor damsikkerheten.
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Bevegelsesfugene
Bevegelsesfugene
er det konstruksjonselement
i platedammer hvor AARhar
gitt den mest iøynefallende
skade ved betydelige
avskallinger
av betong
inn mot fugene,
slik det fremgår av de etterfølgende
2 fotografier.

Dette fotografi
viser
riss
dam. Partiet
mellom risset
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Det siste fotografi på forrige side viser situasjonenetter at bomme
partier ved bevegelsesfugeneer fjernet.
Det er neppe tvil om hvorfor skadene har oppstått. Dette kan drøftes
ved hjelp av flg. skisse:

lOmm ias

/

tr,

ar-30crn og b=18cm på

1110140

kote

a aker med 3 cm pr m vertikaif:
aker

med 2.5 cm pr m verti

DETAu V PLATEFUGE

Skissen viser et snitt vinkelrettpå damplatenved en bevegelsesfuge.
Platefeltettil hoyre på skissener stopt forst.Oppleggsflateni fugen
er glattet og smurt. Bevegelsesfugen
er i dette tilfellefylt med bitumeniøs fugemasse.
Denne utførelse
var den vanlige
frem til
ca. 1960.
Det var antatt/forutsatt
at fugen primærtville virke som kontraksjonsfuge, idet svinn m.v. i forste
fase av dammens levetidvil/e gi rom for
senere dilatasjon pga. temperaturstigningog oppfukting av betongen.
Forutsetningenkan være diskutabeli utgangspunktet,
men holder ikke
om betongen utvider seg pga. AAR eller andre "unormale"årsaker.
Ved ekspansjonav betongen pga. AAR vil bevegelsesfugen
gradvis
lukke
seg. Fordi dette skjer langsomt,vil det bitumiøsefugematerialetoppføre som seg om en væske, og det oppstårhydraulisktrykk i det lukkede
rom mellom fugeblikketog oppleggsflaten.
Det er i teorien 3 muligheter
for den videre utvikling:
Det oppstår tilstrekkeligstort trykk i betongen til at ekspansjonen av betongenstanser.Det oppstår likevekti konstruksjonen.
Det er ved andre dammer fastslåttat dette skjer ved 3-4 MPa trykk
i betongen. Muligheten ansees mindre sannsynlig.
Fugematerialetfinner vei ut av fugen via oppleggsflatenuten at
det oppstår skader i og ved fugen. Observasjon tyder på at det
ikke kan sees bort fra denne mulighet.
Fugematerialetfinner vei ut av fugen ved at det oppstår skader
i fugen, enten ved at "buken" i fugen presses ut mot vannsiden
eller ved at trykket mot fugeblikketgir brudd i betongen, slik
at hele blikket kan bevege seg mot vannsiden. Observerte skader
viser at sistnevntemulighet er den mest sannsynlige.
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I tillegg til avskallingpå platens vannside,kan AAR også gi avskalling på luftsiden,som oppstår ved at underforskalingenfor den sist
støpte plateseksjonsetter seg, slik at det dannes et "opplegg" på
platens luftsidesom hindrer betongensutvidelse.Slike skader er observert med 8 cm tykk avskallingved fugen som resultat.
Dersom avskallingbåde på luft- og vannsidenskjer over større lengde
langs fugen, kan dette bety en betydelig reduksjonav platens skjærkapasitet.I nivå 8-10 m under damtoppenkan avskallingenmedføre ca.
40% reduksjonav platetykkelsen.Reduksjonenav platens skjærkapasitet
er sannsynligvisstørreenn dette siden AAR redusererbetongensstrekkstyrke. Forholdettrengergrundigerevurderingfor en mer konkret uttalelse.
Tidspunktetfor inntreffingav de her beskrevnefugeskaderkan skyves
ut i tid ved å sørge for at fugemassenkan dreneres ut av fugen ved å
bore hull inn til fugen fra platensluftside.Det bør overveieså gjøre
dette i platedammermed tegn på at fugenepresses sammen,oghvor fugen
i sin helhet er fylt med fugemasse.
Når det gjelder reparasjonav fugeskadersom foran omtalt, er forfatteren av denne rapport av den oppfatningat reparasjonenneppe vil ha
permanentkarakter.Dette gjelder særlig dammer hvor AAR ikke er "utbrent".

5.3.3

Huldammer
Denne damtype er ikke omtalt i Rapport nr. 1.
Huldammeri betonger også kalt teltdammerog bukkedammer.Slike dammer
er statisk sett en rammekonstruksjonsom bærer de påførte laster fra
vann og is ved en kombinasjonav bøynings-og aksialkrefteri konstruksjonen.Som en følge av dette har dammer av denne type beskjedenhøyde,
sjelden over 5 m.
Som for platedammervil evt. AAR medføre en endring i belastning i
forhold til det som ble forutsattunder dimensjoneringav dammen ved
at betongekspansjonenintrodusererkrefter i konstruksjoneni tillegg
til dem som er forårsaketav svinn og temperaturendringer.Kreftene
pga. AAR gir trykk i betongenogstrekk i armeringen,og også bøyningsog skjærkrefterselv når dammen ikke har vannlast.Dette gir tilleggspåkjenningersom gjør at den tilsiktedesikkerhetreduseres.For å si
noe mer konkret om dette trengs mer inngåendevurderinger.
Huldammer er mindre utsatt for skader i tilknytningtil bevegelsesfugene enn platedammerbåde fordi avstandenmellom fugenevanligviser
kortere og fordi fugene vanligvis er slik utformet i huldammer at
fugemassen relativt lett vil presses ut av fugene ved utvidelse av
betongen.
Når det gjelder øket tempo i erosjon av betongen ved f.eks. frostpåkjenningvil AAR øke dette pga. den økede oppsprekkingeni betongoverflaten som AAR gir. Dette reduserer dammens levetid. For tynne
dammer som huldammerog platedammerhar dette størrebetydningenn for
dammer med større tykkelse,som har mer "å gå på".
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5.3.4

Fyllingsdammer

med betongtetning

Denne damtype er hverken ren fyllingsdameller ren betongdam.Damtypen
er ikke omtalt i Rapport nr. 1.
Det finnes likevel relativt mange dammer av dette slag i Norge. De
fleste har relativt beskjeden høyde, oftest under 20 m. Den høyeste
dammenmedsentral tetninger antageligFinndøladammen(Torsdalsdammen)
i Arendalsvassdraget,
med størstehøyde 31 m. Den høyeste med tetning
på vannsidener antakeligDam Blådalsvatni Sunnhordlandmed sine ca.
52 m.
Fyllingsdammermed betongtegninghar oftest støttefyllingerav stein.
Tetningen kan være lagt på dammens vannside eller "sentralt"i fyllingen. For det store flertall av denne damtype er fyllingen dårlig
komprimert, oftest ikke komprimert ut over det som tiltransportog
utlegging av fyllingengir. Dette medfører at fyllingen får relativt
store setninger.Dette alene kan gi skader i tetningen.Det er således
for en dam målt 60-70 cm horisontalforskyvningi damtoppenmot nedstrøms side. Det sier seg selv at betongtetningenikke kan klare slike
deformasjoneruten oppsprekking.Som regel har dammer av denne type
ingen "tetning"i tillegg til betongtetningen,men en viss gradering
av støttefyllingenfinnes ved avretting av vannsideskråningenfor
dammer med frontal tetning, og ved et forholdsvissmalt lag av småfallen stein (gjerne tunnelstein)på begge sider av tetningen, når
denne er plassertsentraltfor å unngå at tetningenfår slagskaderved
innbyggingav resten av støttefyllingen.
Når det gjelder den nedbrytendevirkning av evt. AAR i tetningenkommenteres ikke dammer med frontal tetning,fordi tetningenher er lett
tilgjengeligfor inspeksjonog prøvetakingsom grunnlag for tilstandsvurdering.
Tilstandsvurderingav dammer med sentral betongtetninger vanskelig
fordi betongveggenofte er helt innbyggeti støttefyllingenog dermed
ikke uten videre tilgjengeligfor inspeksjonogprøvetaking.Det ansees
på den ene side lite tvilsomtat innbyggingengir gunstigefuktighetsforhold for AAR. På den annen side vil innbyggingensannsynligvisgi
temperaturforholdsom bremserutviklingenav AAR. Dette antas å gjelde
selv om temperatureni betongen vil ha varmegraderhele året noen få
meter under damtoppenfordi temperaturenvil være lav også om sommeren.
Vedr. dette har man antageligikke kunnskapnok til å gjennomføremer
konkrete vurderinger.
Hva gjør man så hvis dammen ligger i et område hvor AAR forekommer?
Antydningsvisbedømmerman kvalitetsforringelsen
pga. AAR på indirekte
grunnlagved å vurderemer lett-tilgjengelige
konstruksjoneri området
under hensyntagentil forskjelleri forutsetningenefor utviklingenav
AAR; i første rekke temperaturforskjell.
Kanskje kan det være riktig
å etablere måleoverløp- om slike ikke allerede finnes - for å kunne
følge med i en evt. økning av lekkasjene?
Selv om fyllingsdammermed sentral tetningsveggav betong vel er den
mest uoversiktigedamtypenår det gjeldervurderingav tetningensnedbrytning med tiden, er det vanskelig å tenke seg at AAR kan føre til
noe mer enn en aksellerertkvalitetsforringelse.
AAR vil m.a.o. føre
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til at tidspunktetfor de vanskeligevurderingersom i alle tilfelle
må gjøres forut for en beslutningom at dammens funksjonstider ute,
rykker nærmere.

5.3.5

Hvelvdammer
Denne damtype,som også omfatterflerbuedammer,er omtalt i Rapportnr.
1. Rapportenkonsentrererseg om hvelveneog gir ingen vurderingerav
pilarenei en flerbuedam.Det forklaresi grove trekk hvorledeslasten
fra vanntrykketblir overført til fjellfundamentet.Det nevnes at det
ved lastoverføringen
oppstårsåvelbøyeskjærsom skiveskjæribetongen,
og at kraft- og spenningsbildeti hvelvet er temmeligkomplekst.Det
er også nevnt at spenningenei en hvelvdamer relativtbeskjedne,normalt begrenset til 8 MPa trykk og 2 MPa strekk. Videre er nevnt at i
kritisk snitt i en hvelvdam har tverrsnitteten kapasitet i bruddgrensetilstanden2-3 ganger det som kreves i NS 3473, og endelig er
nevnt at et hvelv med opplegg mot stabilt fjell i hele hvelvets utstrekningtåler5-10 gangervanligvannlastfør brudd inntreffer.Dette
viser at hvelvdammerer dimensjonertmed stor sikkerhetmot brudd, og
at det trengs betydelig svekkelse av betongen før sikkerhetenblir
redusert i betenkeliggrad.
Hva så når betongeni en hvelvdamhar AAR? Det gir i allefallen ekstra
belastning ved at betongen utvider seg og samtidig en svekkelse av
betongenbåde når det gjelderstyrkenog motstandskraftenmot nedbryting av andre årsaker enn AAR.
Svekkelsenav betongenstrykkstyrkeregnes det med er uten særlig betydning,men svekkelseni strekkstyrkeer relativtstor. Det antas at
dette gjelder også den type strekk som følger av skjærpåkjenninger.
I horisontalretninggir betongensekspansjonved AAR trykk i hvelvet,
men også bøyningspåkjenninger
som gir bøyestrekkog skråstrekkfordi
hvelvet er fastholdtved vederlagene.Betongensvolumutvidelsegjør at
hvelvet vil deformeres,forskyveseg i oppstrømsretning.
I vertikalretningvil volumutvidelsengjøre at damkronen hever seg,
mest der hvelvet er høyest og mindre mot vederlageneetter hvert som
høyden avtar. Dette introduserer skjærpåkjenningenei betongen og
trykk/strekkavhengigav hvilket punkt i dammen man betrakter.
Disse generellerefleksjonerkanantydenoe om at de ekstrapåkjenninger
som oppstår i en hvelvdampga. AAR i betongener temmeligsammensatte.
Dette gjelder selv ved uniform ekspansjonav betongen.Nå er det neppe
tvil om at ekspansjonenikke er uniform. For det første viser både
laboratoriearbeider
og in situ målingerat ekspansjonener avhengigav
spenningsnivåetog -retningen (0 ekspansjon ved tilstrekkeligstort
trykk -> over 4 MPa?). For det andre er intensitetenav AAR temperaturavhengig (forskjellig"representsativ"
temperaturi forskjelligedeler
av dammen).Og for det tredjekan forskjelligedeler av dammen ha ulik
fuktighet og ulike kvanta reaktive elementer både når det gjelder
alkalierog kanskje helst reaktivedeler av tilslaget.
Det er kanskje tvilsomt om man har tilstrekkeligekunnskaper til på
generelt grunnlag å si noe mer konkret om virkningenesom AAR gir i
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hvelvdammer.Undertegnedehar en følelseav at reduksjoneni betongens
strekkstyrkeog den virkning dette har for skjærkraftoverføringene
i
dammer her er av spesiellinteresse.Dette antas å gi seg størst utslag
i dammer hvor den øverstedel av hvelvet ikke har anslagmot fjell,men
avsluttesmed vederlagerpilarerav relativtbetydelighøydemot det ene
eller begge landfester.Flertalletav norske hvelvdammerer utført med
vederlagspilarer.Vederlagenekan ha stor høyde i forhold til dammens
høyde.
På bakgrunn av det som her er antydet reises spørsmål om AAR's betydning/innvirkningpå dammers statikk, særlig hvelvdammermed sin komplekse statikk, burde være en del av den pågående AAR-forskningi
Norge, eller evt. være et eget forskningsprosjekt.

5.3.6

Lukedammer
Lukedammer er her brukt i betydning dammer hvor luker er av større
betydning for en sikker flomavledning.Det sikkerhetsmessigeaspekt i
forbindelsemed AAR kan sees todelt:
Betongensvolumutvidelsekan føre til at lukeføringenekommer ut
av stilling enten ved at linjeføringenmisdannes eller ved at
lukeåpningenblir for trang, evt. en kombinasjonav begge deler.
Oppsprekkingav betongensom følge av AAR kan være mer uheldig for
lukepilarerenn for de flesteandre betongkonstruksjoner
i en dam
fordi vanntrykketpå f.eks.en segmentlukeoverførestil pilarene
som punktlastsamtidigsom spenningsbildeti pilarene bidrar til
at sprekkenekan få uheldig retning i forhold til kreftenesretning.
Lukedammer er den damtype hvor AAR kan gi seg akutte utslag ved at
lukene sitter fast eller forkilerseg når det er bruk for dem. Sannsynligheten for fastkilinger under ellers like forhold større for tykke
enn for tynne betongkonstruksjoner
fordi ekspansjonenav betongenøker
med tykkelsen.
Så langt undertegnedeer orienterter det 2 dammer i Norge med AAR hvor
flomlukerhar forkilt seg. Den ene har tykke lukepilarer,mens pilartykkelseni den andre er bare 50 cm.
Det er vanskelig å tenke seg at betongekspansjoneni en 50 cm tykk
pilar kan gi tykkelsesøkningtilstrekkeligstor til at luken forkiler
seg. For dammen med 50 cm tykke pilarer er det registrertat det ikke
er parallellitetmellom lukens sider og sideføringene.Det kan vel da
være at ujevn betongekspansjoni pilareneeller i betongenunder lukeløpenehar forårsaketellerbidratttil skjevstillingen.I denne dammen
hadde man for øvrig noen år før lukehavarietskjeddeskade i gangbanen
over lukeløpene,som nærmest ga brudd i betongen.Denne skade fant man
i sin tid ingen forklaringpå, men etter at det i 1991-92er fastslått
AAR i dammen ansees det sannsynligat AAR er årsak - eller medvirkende
årsak - til både lukehavarietog skaden på gangbanen.
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Når det gjelder sprekkdannelsei
lukepilarer pga. AAR kjenner
undertegnedeikke til resultatet
av evt. kartleggingi Norge.

1

on a pier of Kumburu

Vacks

For å illustrereforholdetgjengis en skisse som viser sprekkdannelseni en lukepilarved Kumburu-dammen i Kenya. Skissen er
"lånt" fra Water Power & Dam Construction,April 1991.
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Det er innlysende at sprekkene svekker pilaren. Dette gjelder særlig
de gjennomgåendehorisontale riss. Graden av svekkelse vil være avhengig av armeringsmengdeni pilaren og evt. forekomst av gel i rissene. Å tallfestesikkerhetenfor lukepilareroppsprukketpga. AAR med
akseptabelpåliteligheter vanskelig,da det er vanskeligå skaffe seg
et sikkert grunnlag for de beregninger/vurderinger
som må gjøres.
Fastkiling av flomluker kan gi damatiske folger ved at man mister
herredømmetover flomavledningen.Heldigvis kan fastkilingunngås ved
å kontrollereforingenes linjeforing,klaringenemellom luken og føringene og evt. skjevstillingeri opptrekksanordningeneslik at justeringer kan bli utført i tide.
Når det gjelder svekkelse av pilarene kan dette kompenseres for ved
oppspenning.Å bestemme riktig tidspunktfor evt. oppspenninger ingen
enkel oppgave.
Det er kanskje enda viktigerefor lukedammerenn for andre damtypermed
AAR at den enkelte dam vurderes individuelt,basert på grundigereoppfølging og kontroll enn det som er tilfredsstillendefor dammer uten
AAR. Dette bør nedfelles i retningslinjenefor tilsyn og drift av
dammen. Dessuten bør man være oppmerksom på at det kan være større
behov for revisjon av retningslinjenefor dammer med AAR enn for dammer
uten dette lyte.
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6.0

NOEN AVSLUTTENDEREFLEKSJONEROG SPØRSMÅL

6.1

Generelt
AAR fikk navn i 1940. Før dette tidspunktfikk fryse-tine-påkjenninger
gjerne skylden for nedbryting av betongen pga. AAR. Når det gjelder
norske dammervar dette den rådendeoppfatningfrem til 1986-87,da det
ble fastslåttAAR i dammer også her i landet. Litt respektløstkan det
sies at vi kom etter ca. 45 år etter at AAR var fastslåtti de første
dammer, ca. 35 år etter at AAR var omtalt første gang i ICOLD Proceedings, og etter at det var holdt 6-7 internasjonalekonferanserom AAR.
En "ikke-spesialist"på området,som har hatt til oppgave å gjennomgå
litteraturom AAR, sitter igjen med et noe forvirretinntrykk.Dette
kan skyldes at gjennomgangennødvendigvismåtte bli rask og ufullstendig da litteraturenom temaet etter hvert er blitt meget omfangsrik. Sett på bakgrunnav den raske utviklingpå området som har funnet
sted i løpet av de siste 10-15 årene, kan det vel også hende at noen
av de uttalelserman har festetseg ved er basert på grunnlagsom i dag
er foreldet.
I det etterfølgendegjengis noen av de spørsmålikke-spesialistenhar
stillet seg etter en noe lettvintgjennomgangav litteraturom AAR.

6.2

K

AAR nn

ruk

1 v lk

m n

De fleste uttalelsergår ut på at AAR ikke vil finne sted dersom det
brukes sement med maks. 0,6% alkaliinnhold(0,6% Na02 ekvivalent),og
det ikke brukes mer sement enn at betongens alkaliinnholdholder seg
under 3-4 kg/m3. (Om det er forståttriktig teller i denne forbindelse
bare oksyder av alkalimetalleneNa og K; de øvrige 9 alkalimetallene
teller ikke.) Det er likevel registrert AAR i betong hvor alkaliinnholdethar vært mindre enn de nevnte grenser.Helt sikkerpå å unngå
AAR ved å bruke lavalkalisementser det dermed ut at man ikke kan være.
Det er en hovedregelat det er gunstig å erstatte en del av sementen
med puzzolaner, høyovnslagg, flyveaske eller kiselsyrestøv (microsilica). Det er likevel registrertat tilsetningav kiselsyrestøvhar
hatt ugunstigvirkning.Det er altså en viss usikkerhettil stede også
vedrørendedette.
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USA var først ute med retningslinjerog metoder for å forutsihvorvidt
betongtilslagsmaterialer
er alkalireaktiveeller ikke. Det har vist seg
at disse retningslinjerikke var tilfredsstillende.
Dette har ført til
at ASTM-regleneer blitt revidert, og at flere land har sine egne
regler som f.eks. Canada, Danmark,New Zealand, Syd-Afrika.
Listen over reaktivtbetongtilslag(eller rettere listen over potensielt reaktive mineraler i tilslaget)er etter hvert blitt lang, med
mange navn som ikke sier ingeniører utenfor spesialistenesrekker
stort. Lengden ser ut til fortsatt å øke. Dessuten er det ikke bare
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mineralsammensetningen
som har betydningfor reaktiviteten.Også mineralenesstruktur,"tektoniskereminisenser",porøsiteten,kornstørrelsen, "forurensinger"og spenningsforholdene
i betongenhar betydning.
Det er registrertat mineralersom normalt ikke er reaktivekan være
det under spesielleforhold.Det er såledesregistrertat "ufullkommen"
feltspat har reagert, ikke bare pga. innholdet av silisium-oksyder
(SimOn),men også fordi alkalierhar lekketut (leached)og bidratt til
betongens alkaliinnhold.Det er også slik at dersom tilslaget inneholder svovelforbindelser(kis)kan det oppstå sulfatangrepmed virkning på betongens som ligner på virkning av AAR. Finnes det samtidig
magnesium,kan man få magnesium-sulfat-angrep
som kan utløse alkalikiselsyrereaksjonved at tilslagetsmer sammensattekiselforbindelse
brytes ned til kiselsyre (Si02).Det synes klart at man må være meget
påpasseligmed mineralogiskanalyseav tilslagetfor på dette grunnlag
å si noe sikkert om tilslagetsreaktivitet.Kanskje finnes det AARutløsende faktorersom man i dag ikke har kjennskap til?
Når det gjelder laboratorieforsøkfor å kartlegge betongtilslagsmaterialers potensielle reaktivitet, herunder medregnet potensiell
restreaktiviteti konstruksjonerhvor reaksjonenhar unnagjorten del
av sitt livsløp,har det i litteraturenvært reist spørsmålom det i
laboratorieter mulig å aksellerereen prosess som krever 15-30 år
under in situ forhold før prosessengir seg synligeutslag, og som kan
foregå med full styrke 50 år etter at betongenble støpt, i slik grad
at laboratorieforsøkkan gi tilfredsstillenderesultat innenfor en
tidsramme som er ønskelig i praksis. Kanskje burde spesialisterpå
området gi en vurderendeuttalelsevedrørendedette i Damsikkerhetsprosjektetsrapport om AAR?
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Når det gjelder mulighetenefor i praksis å stoppe AAR i en eksisterende dam synes litteraturenå være samstemtom at dette ikke er mulig
innenforøkonomiskakseptablerammer.Flere metoderhar i utlandetvært
vurdert og til dels prøvet i praksis.Nedkjølingav betongen har vært
vurdert og funnet for kostbart.Injiseringav CO2 i betongenhar vist
seg å ha en viss positiv effekt. Flertalletav forsøkenepå å stoppe
AAR, eller begrense reaksjonstempoet,gjelder påføring av membran på
betongoverflatenefor å reduserefuktighetstilgangen
til betongen.Det
har også vært forsøkt å tette betongenved kjemisk injisering.
ICOLD Bulletinenav okt -89 har som sammendragav uttalelseri litteraturen om dette uttalt at tiltak som er satt i verk ikke har stoppet
reaksjonen,men at en viss reduksjoni tempoethar vært sporet. Det er
samtidig uttalt at det i praksis bør regnes med at tiltak for å begrense fuktighetstilgangentil betongen vil ha en levetid på høyst 5
år.
Så vidt vites er det 3 dammer i Norge som har fått påført membran for
å reduserevanngjennomgangen.Disse nevnes med kommentarer:
Dam Nomeland,ferdig 1922, fikk i 1963 påført polyestermembranpå
vannsidenmange år før man fikk kjennskap til at dammen har AAR.
Membranenblir i 1992 fjernetog erstattetmed en armert betongplate på vannsiden.Samtidigblir dammensstabilitetøket ved opp5/15420N0.484/ehs
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spenningav vertikalestrekkstagforankreti fjell. Dammens restpotensialefor AAR er vurdert til å være beskjedent.
Det reises spørsmål om evt. fortsatt ekspansjonav betongen bør
kontrolleres.Dette kan enklest gjøres ved presisjonsnivellement
av damkronen. Kanskje kan det også i løpet av en del år være
aktuelt å kontrollerestrekket i noen av oppspenningsstagenei
likhet med det som er gjort i Val de la Mere-dammen?
Dam Skarsfoss,ferdig 1959, fikk i 1990 påført en membranpå vannsiden av flere lag epoxy med glassfiberarmering.Deler av luftsiden ble samtidig påført belegg av Miracote. Miracote-belegget
hadde i 1992 riss, slik at det opprinneligekrakkeleringsmønster
i betongoverflatenvar tydelig på store deler av de belagte områder. Dette tyder på at AAR fortsattforegår i dammen.
Vurderingav vanngjennomgangengjennom damplatenetter at epoxymembranenble påført, tyder på at membranenhar redusertden opprinnelige vanngjennomgangengjennom damplaten. Dette betyr at
membranen er intakt i 1992, men trenger ikke bety at betongekspansjonenpga. AAR erendret, bare at membranenhar tilstrekkelig elastisitet/plastisitet
til hittil å ha tålt en evt. fortsatt
ekspansjon.
Dam Hunderfosen,ferdig i 1963, er en lukedammed konstatertAAR,
hvor 4 pilarer i 1991 som et prøveprosjektfikk påført belegg av
ulike materialer. Oppfølgingenviser oppsprekkingav alle de 3
typene belegg som er påført allerede ett år etter påføringen.
Dette indikerer ganske klart at beleggene har hatt liten eller
ingen virkning for forløpetav AAR.
Det kan tilføyes at pilarene er instrumentertfor å følge med i
fuktigheteni betongen og betongens ekspansjon.Resultatene av
målingeneer ikke grundigereanalysertnår dette skrives.
Så vidt det vites er Hunderfossdammen
hittil den enestenorske dam
hvorbetongekspansjonenmåles.Detteskjervedmålingavavstandsøkningen mellom punkter ca. 500 mm fra hverandre.
Det bemerkesat målestrekningensyneskort, tatt i betraktningden
ekspansjonav betongen det er rimelig å vente (målt ekspansjoni
vertikalretninger 11,5 x 10-3 mm/m/år i Kariba-dammen,2 x 10-2
mm/m/år i Chambon-dammenog 4,5-7,5 x 10-2mm/m/år i maskinfundamentene ved Såheim og Moflåt kraftverker.
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Før eller senere når alle betongdammeneen alder hvor de ulike aldringsprosesserhar ført til så stor kvalitetsforringelseat dammens
levetid må ansees over. For dammer med AAR vil dette skje raskere enn
for dammer uten AAR uansett om AAR er utbrent eller ikke. Den delen av
reduksjoneni sikkerhetsom skyldesAAR kan det for noen damtyperkompenseres for på regningssvarendemåte ved oppspenning,mens dette i
praksis neppe er aktuelt å gjøre for andre damtyper.
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Den opprinnelige sikkerhet i gravitasjonsdammerkan opprettholdes,
endog forbedres,ved oppspenningav dammen med stag eller kabler fra
damkronenogtilstrekkeligdypti fjellfundamentet.
Tilsvarendegjelder
for pilarer,kanskje særlig lukepilarerhvor dannelsenav mer gjennomgående riss kan tenkes å føre til betenkeligreduksjonav sikkerheten.
Foruten å reetableresikkerhetenvil oppspenningenogså redusere den
videre ekspansjonav betongen i oppspenningsretningen.
Dette kan føre
til uheldig økning av kraften i oppspenningsstagene.For dammer hvor
det er aktuelt å øke sikkerhetenved oppspenning,og dammen har AAR,
bør stagenevære slik at det er mulig å kontrollereog justerekraften
i dem. Det er også et forholdsom må tas med i vurderingeneom reduksjonen av ekspansjoneni én retningkan tenkes å føre til uheldig ekspansjon i andre retninger.
Det er forannevnt at sikkerhetsreduksjon
som følge av at flomlukerkan
forkile seg pga. betongekspansjonenved AAR som regel kan unngås ved
å sørge for nødvendigerevisjoneri tide.
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AAR, særlig alkali silikat reaksjon,som er aktuell i Norge, medfører

en meget langsom kvalitetsforringelse
av betongen.I så måte er virkningen av AAR ikke vesensforskjelligfra andre årsaker til alderssvekkelse.AAR i dammer er udramatiskog får neppe andre konsekvenser
enn økede driftsutgifterog forkortelseav levetiden.Dramatikki forbindelsemed AAR i dammer kan tenkeså oppstå ved at manøvrerbarekonstruksjoner setter seg fast pga. betongens volumutvidelse.Da endringene skjer meget langsomt vil fastkilingvære betinget av svikt i
tilsynsrutinene.
Det har aldri skjedd at noen dam har brutt sammenpga. AAR. Det er også
vanskelig å tenke seg at dette kan komme til å skje. Det vil høyst
sannsynligvære slik at en dams utseende vil kreve kondemneringeller
nybyggingi god tid før kvalitetsforringelsen
pga. AAR og/eller andre
årsaker er kommet så langt at bruddgrensener nådd.
Det er i litteraturensett noen få eksempler på at betongdammerer
erstattetmed nybyggingeretter et relativtkort liv hvor AAR er angitt
som årsak eller medvirkendeårsak.Det er også nevnt at vannstandener
redusertfor at den ønskedesikkerhetkan opprettholdes.I ett tilfelle
er det nevnt at reaksjonstempoetøket etter senkningen.
Av særlig interesse for Norge kan det være å få utført en grundigere
vurderingav virkningenav tilleggspåkjenningen
i armeringensom forårsakes av AAR. Dette fordi så mange av våre betongdammerer slanke og
relativt sterkt armerte konstruksjoner.
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Konklusjonenmå bli at AAR i dammer knapt kan tenkes å få dramatiske
konsekvenser,men at det må regnes med økonomiskekonsekvenseri form
av økede utgifter til tilsyn og oppfølging,kompenserendetiltak og i
siste omgang redusert levetid.

Høvik, 30. oktober 1992
GRØNER Anlegg Miljø AS
Nils Ødegård
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KILDER

Under litteraturgjennomgangen
er det dessverreikke gjort systematiske
notater som innenfor tilgjengeligtid muliggjør referanseri teksten
til de ulike kilder. Man nøyer seg derfor med å liste opp de viktigste
kilder i vilkårligrekkefølge.

V. Nebdal Svendsen,E.J. Torblaa:
"Alkalireaksjoneri norske betongdammer"
NVE Publikasjonnr. V20, 28.1.1989
"Status for dammer av betong i Norge"
SINTEF STF65 A90072, 17.12.90
Viggo Jensen og Svein Willy Danielsen:
"Alkalireaksjoneri Sør-Norge"
SINTEF FCB 700120.00,3.2.92
Vassdragsregulantenes
Forening:
"Temadagerfor vannkraftbransjen- Alkalireaksjoner(AAR)"
Kompendium (10-11.9.92)
ICOLD Draft Bulletin:
"AlkaliAggregateReaction in ConcreteDams"
Paris, October 1989
Kommentarertil ICOLDs Draft Bulletin
(15 uttalelserfra ulike medlemsland
datert des. -89 til mai -90)
Transactionsfra ICOLD kongresser
viktigstVolume II, question57, fra 15. kongressi Lausanne1985
M. Berra and P. Bertacchi:
"Alkali-aggregatereactionin Concrete Dams"
Water Power & Dam Construction,April 1991
M. Goquel and M.S. Mpala (Coyne& Bellier):
"Monitoringand maintenanceat Kariba dam"
Water Power & Dam Construction,June 1992
A.M. Meville:
"Propertiesof Concrete"
Pitman PublishingLtd., London. Correctedreprinting1977
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