
Prosjekt damsikkerhet
November 1992 Rapport nr. 7

Grøner Anlegg Miljø a.s. • Sintef FCB

Alkalireaksjoner i
betongdammer

Prosjektansvarlige:
NVE Tilsyns- og beredskapsavdelingen (NVE-T)

Vassdragsregulantenes Forening (VR)



DAMSIKKERHETSPROSJEKTET

Forord

Modernenorskdambyggingstartetomkringårhundreskiftet,da vi tok til
å utnytte våre vannkraftressurser.Innledningsvisdominertemur- og
betongdammene,men særligetter 1950 kom de store fyllingsdammeneinn
i bildet for fullt. I hele det aktuelle tidsrommethar norsk dam-
teknologiholdt et høyt nivå, og dammene har hevdet seg godt inter-
nasjonaltmed hensyn til kvalitetog sikkerhet.

I den intenseutbyggingsperiodenvi har vært gjennomi de seneretiår,
har begrepetdamsikkerheti sterkgrad vært knyttettil planleggingog
bygging,derberegningsmetoder,laster,materialegenskaperogutførelse
har vært nøkkelbegreper.Men damsikkerhetavhengerogså i sterk grad
av hvordan vi overvåker,manøvrererog tar vare på dammene, og hvor
godt vi forstårog er forberedtpå ulike hendelserog situasjonersom
kan oppstå i driftsfasen.Det var særligdette som var bakgrunnenfor
at NVE i 1987 tok initiativettil et samarbeidsprosjektmed VR og dam-
eiere om damsikkerhet.Forprosjektetutga rapporten"Risikoanalysefor
dammer" i 1987, og selve hovedprosjektetstartetmed etableringav et
styringsutvalghøsten 1988.Prosjektlederentiltrådtei april 1989,og
fra da av kom det praktiskearbeidet i gang. Prosjektetavsluttesi
1992.

Styringsutvalgetbestår av:

SjefingeniørBjarne Nicolaisen,NVE (formann)
SjefingeniørJan Daleng,VR
ProfessorDagfinnK. Lysne, Instituttfor vassbygging,NTH
SjefingeniørThorleifHoff, Statkraft

Prosjektlederer sivilingeniørSvein Larsen.

Prosjektethar tatt utgangspunkti dagens situasjon,og har fått ut-
redet ulike spørsmål som har betydning for damsikkerheteni drifts-
fasen, slik som aldring,flomavledning,overtopping,lekkasjer,funk-
sjonssikkerhetav flomlukerog beredskapsplanlegging.Dessutenbehand-
les erfaringsinnsamling,dambruddstatistikkog risikovurderinger.
Enkelteutredningerblir presenterti egne delrapportersom denne,men
prosjektetavsluttesmed sluttrapportsom summereropp resultateneav
de utredningerprosjektethar utarbeidet.

Den delrapportsom 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 reaksjonerhar forekommeti
mange år. Siden 1989 har det pågått et større forskningsprosjektom
alkalireaksjonerved Sintef FCB. En oppsummeringav resultatenefra
dette forskningsprosjektetpr. 1.1.92er presenterti denne delrappor-
ten (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 deformasjonsmålingersom er foretattsidendammenble
bygget,kunnetrekonstruereutvidelsestaktenbakoverihistorien.Dette
er presenterti 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 omkringalkalireaksjonerhar så langt i litengrad
fokusertpå de virkningersom reaksjonenehar på krefterog spenninger
i de enkeltekonstruksjonstyper,og hva dette betyr sikkerhetsmessig.
I del 3 er dette belyst (Grøner).

Virkningenekan oversiktsmessiggrupperesi 4 deler:

Konstruksjonenfåren deformasjonsomkan føretil lukefastkiling,
fugegjenklemmingo.l.

Konstruksjonenfår en oppsprekkingi overflaten som åpner for
andre nedbrytendeprosesser.

Betongensegenskapersompermeabilitet,elastisitet,trykk,strekk
og skjærstyrkeendres.

Den indre utvidelse i betongen fører til tilleggsspenningeri
armering,betongog evt. oppspenningskabler.Virkningener anner-
ledes enn en utvidelsepga. temperatur.

Konstruksjonsutvidelsenpga. alkalikan være av størrelse0,5 o/oo, og
dette alene gir tilleggsspenningeri armering som er av betydelig
størrelse.Utvidelsenvil for enkeltekonstruksjonstyperføre til til-
leggsmomenter,og en fulloversiktover dette får en kun med en analyse
av den enkeltekonstruksjon.

Det har ikke være Damsikkerhetsprosjektetsmålsettingå klarleggede
sikkerhetsmessigekonsekvensersom alkalireaksjoneneførermed seg for
dam Votna.Rent genereltfor hvelvdammervil imidlertidkonstruksjons-
utvidelsegi momentersom er av motsatt fortegnav hovedlasttilfellet
"fullvannlast",mens momenterved lasttilfelle"temperaturøkningved
tomt magasin"vil øke.

Det er viktig at vi øker vår viten om alkalireaksjonerog deres virk-
ninger. Forskningog analysearbeidbør derfor fortsette.

Oslo, 15. november1992

Svein Larsen Jan DalengBjarne Nicolaisen
	pr
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ALKALIREAKSJONERI SØR-NORGE

ALKALIREAKSJONER I SØR-NORGE

Viggo Jensen & Svein WIllyDanielsen

SINTEF-FCB

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 ulikedelerav 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.

SINTEF-FCB 1992-02-03
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ALKALIREAKSJONER I SØR-NORGE

ViggoJensen & SveinWillyDanielsen
SINTEF-FCB

1 INNLEDNING

Erkjennelsenavat alkalireaksjoner(AAR) kan være en årsak til betongskaderi Norgeer 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 avde siste4-5årene har det imidlertidkommetet 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,eksponeringsbetin-
gelser og materialbruk. Prosjektet har hatt fmansiellstøtte fra NTNF's Byggforvaltningsprogramog såvel
finansiellsom aktiv,praktiskstøtte fra en gruppe på totalt 26deltagere,som representerer Dameierne,NVE,
NGU, Vegkontorene, Vegdirektoratet, Sement-, Betong-, Tilslags-og Entreprenørbransjen. Det er også
mottatt stipendmidlerfra ATV (NordiskIndustri-forskerutdannelse)og benyttet interne midlerved FCB og
Bygglaboratoriet,NTH.

Foreløpige resultater fra prosjektet har vært publisertbåde 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 aktuellereparasjonsmetoderfor 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
diverseprosjektoppgaver/11/, /12/, /13/, /14/.

SINTEF-FCB 1992-02-03
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1.2 Myeoppnåddallerede

Så langt er følgende utført og oppnådd:

Ca. 550betongkonstruksjonereldre enn 10år (mestbruer og dammer/kraftverk)har vært undersøkt
i felt, ca. 40 av dissehar 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 flestedeler av landet har ved SINTEF FCB vært undersøkt
og klassifiserti henhold til denne prosedyren.

Et større anlegg(dam) er gjenstandfor prøverepareringmed alternativereparasjonsprodukter,med
oppfølgendemålingermht ekspansjonerog fuktutvikling.

2 HVA ER ALKALIREAKSJON (AAR)?

Alkalireaksjon (AAR) er en kjemisk - fysisk prosess, hvor tilgjengeligealkaliioner 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 begynnelsenav 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) Alkali silika reaksjon (I Danmark er denne reaksjon kalt alkalikiselreaksjon).Reaktive
mineraler/bergarter er metastabilesom f.eks opal.

SINTEF-FCB 1992-02-03
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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 reaktivebergarteroppdaget, 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
reaksjonentok lengre tid før skaderkunne 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/.

A,

A,

A,

A,

A,
A,
A,

AtiAt

At

At
At

As
A,

Subgroup Author(s)
(Table 7.1) (Publication. see Reference) Rock TYPe

Metavolcanics
Opal (Beltan-

"Standard")
Opaline

sandstone
Opaline

shale
Phyllite

1971b (chalcedonic)

Meissner, 1941

Kennerly et ai, 1975, 1981

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

L. Dolar-Mantuani, 1972
Idorn, 1967

Mather, 1958, 1976

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

Buck and K. Mather, 1969, 1978
K. M.ather,1973

Mather et al, 1964
Dolar-Mantuani, 1981c

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 (meta-

argillite?)

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)

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

Rock Type

Andesite
Andesite,

glaziry
Andesite/

Rhyolite
Arenite
Quartzoael

arenite

Arkose
Basalt

Beekite
Chalcedony
Charnockite
Chert

Chert,
Paleozoic

Chert,
quartzose

Dacite,
silicified

Flint
Granite

Granite-
gneisa

Granodiorite-
gneiss

Greywacke

Hornfela

Quartzite

Quartzite with
highly
strained
quartz

Quartzite,
feldspatic A,

Quartzarenite

Quartzwacke
Rhyohte A,

A,
Rhyolit.e-

Obsidian A,
Sandstone,

argillaceous
Schist,

quartzose
Schist
Siltstone

Slate
Subarenite
Subgrey-

wacke
Vein quartz

Subgroup Author(a)
(Table 7.1) (Publication, see Reference)

Gillott and Swenson, 1973b

A, Diamond, 1978

Lenznerand Ludwig. 1978
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Det skal bemerkes at alkalireaksioni Norge på mange måter avvikerfra alkalikiselreaksjon kjent fra bl.a.

Danmark. Følgende viktige forskjeller skal fremheves:

Norske alkalireaktivebergarterer av mangeforskjelligetyper,men for det meste "tette"krystallinske

bergartermed mer eller mindre "stabile"mineralfaser.I Danmark er alkalireaktivebergarteroorøse

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 Danmarker porøs flinthurtigreagerende,og skaderpå 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 somkan henførestilAAR inneholdersomregelmer 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 forekommeved ca 2% porøs flint i
sanden. Derfor stillesder i Danmark krav til at sanden ikke må inneholde mer enn 2 vol% porøs
flint i betonger anvendt i moderate og aggressivemiljø.

3 REAKSJONSMÅTE

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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Fig 1 Krystalgittereti opal undernedblytningav alkali-ioner(herkun natrium) og hydroxid-ioner.Venstrefigur

visersilanolgruppersom "nøytraliseres"av alkali-ioner.oghydroxid-ioner.Høyrefigurviser "nedbzytningen

av siloxan-bruer"1221.
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Det antas at alkali-ioner og hydroksid-ioner"angriper"bergartenfra 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
vanskeligå forstå at alkali-ionerog hydroxid-ionerkan trenge helt inn i bergartenevia 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 typiskreagert 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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Fig 2. 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 svinnrisssom 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, Sør-
Afrika og England, hvor tette langsomtreagerende bergarter har forårsaket alkalireaksjoni betong. Det

gjenstår imidlertid å fmne en tilfredsstillende forklaringpå hvordan reaksjonen forløper i tette bergarter.
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4. 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,vilalkalireaksjonerikkekunneforekomme.De tre hovedbetingelserer illustrert
i den etterfølgende RAV-trekant (Reaktivt tilslag,Alkalier og Vann).

Reaktivt tilslag

NØDVE DIGE PA METRE

Alkalier 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 motsatteer 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 ogsåat 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 ogsåværebetydelige.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
vilvære 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'VEGIANCEMENT—TYPEP30 FROMDAIEN

@1.1
3

.0 1

'- 10.9

0.8

.+g 0.7

o.,0 .6

- Na20

+ N 0

x 0

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

3 0.5

0.4
CAo 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, kravtil 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 %. Figur4 viserforenkletbetydningenavbetongensrelative
fuktighet i forhold til graden av skade.
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"Domage"

40 60 80 100
Relotive1-lumidit9(%)

Fig 4 Den relativefuktighet i betong relatert til skadegrad 1251

For vegbruer, dammer og de fleste betongkonstruksjonenei noe - og meget aggressivtmiljø 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 figur4 er vist sammenhengenmellom vanninnholdeti flere typer syntetiskegeler som en funksjon

av relativ fuktighet.

300

x20— SiO,
Na,0— SiO,

x Na20— (Ca0)— SiO,
6 (Na,0) —Ca0 —SiO,

(Na20)— (Ca0) - SiO, •

60 86 97
90

Relative humidity: %

Fig 5 Vanninnholdet i syntetiske geler som en funksjon av relativfuktighet 1261.

SINTEF-FCB 1992-02-03



ALKALIREAKSJONERI SØR-NORGE 9

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 "langsomtrea-
gerende", dvs at det normalt går ca 20 år før tegn på alkalireaksjon blir synlig i konstruksjonene.
Laboratorieforsøkviser imidlertid at på lengre sikt kan noen langsomtreagerendebergarter 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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Etter Berggrunds-
kart over Norge
1 : 1 mill, NGU

Referanse
Viggo Jensen
SINTEF FCB 1991

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 Magmatiske 1.1 Rhyolitt (uomdannet til lav

metamorf omdannet)

1.1 Enkelte avgrensede områder innen det

syd-norske grunnfjell, først og fremst




1.2 Kvartskeratofyr(rhyolittårer i

grønnstein i Trondheimsområ-

det)




Telemark/Rjukanområdet og Trysil.

Trondheimsfeltet, først og fremst i

grenseområdene.




1.3 Granitt (NB! kun i enkelte
konstruksjoner)

1.2
1.3

Spredte lokaliteter, Trøndelag.
Usikker forekomst av reaktiv variant

2 Metamorfe 2.1 Fyllitt 2.1 Langs den Kaledonske fjellkjeden gjen-




2.2 Gneis (NB! kun i enkelte

konstruksjoner)




nom Sør-Norge, flere områder fra Sør-

vest-landet til Trøndelag.




2.3 Hornfels (kontaktmetamorf

omdannet bergart, observert i

kun en prøve)

2.2

2.3

Usikker forekomst av reaktivvariant.

Oslofeltet.

3 Sedimentære 3.1 Gråvakke 3.1 Spredte områder langs den Kaledonske




(uomdannet til 3.2 Sandstein-siltstein




fjellkjeden, mest i midt-Norge.




lavmetamorft 3.3 Kvartsitt 3.2 Store deler av det sentrale øst-Norge




omdannet) 3.4 Leirskifer, leir-siltskifer




(Sparagmittområdene), samt mindre




3.5 Mergelskifer




områder langs den Kaledonske fjellkje-

den.





3.3 Områder både i og utenfor grunnfjellet.






Ikke all kvartsitt er reaktiv.





3.4 og 33 Oslofeltet

4 Kataklastiske 4.1 Myllonitt og tilsvarende (disse

bergartene blir nærmere om-

talt 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
feltspatholdigebergarter som granitt/gneis,sandstein og kvartsitt. Derfor finnes kataklastiskebergarter i
forkastningssonerog skyvningssoner.Disse sonene går på tversav 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 Øyerntil svenskegrensen.Ellerskan manforventeå finnekataldastiskebergarter i større
forkastningssonerog i skyvningssoner.

Alt etter knusningsgradenkan kataklastiskebergarter klassifiseressommikrobreksje,kataklasitt,mylonittog
blastomylonitt(rekrystallisert).
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5 UNDERSØKELSER OG DIAGNOSE

5.1 På konstruksjonen

Krakeleringsrissog tegn på volumøkningeri konstruksjonsdelerer viktige indikasjonerpå tilstedeværelse av
alkalireaksjon.

Krakeleringsrisser den mest synlige indikasjonpå alkalireaksjoni konstruksjoner.Disse er observert overalt
i verden hvoralkalireaksjoner 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. Krakeleringforårsaket 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 tilstrekkeligstore. Ved FCB anvendes borkjernermed diameter
100 mm og lengder 300-500 mm - hvis mulig. Observasjoner foretatt i borkjerner, samt i fluorescensim-
pregnerte plan- og tynnslip gir sammen informasjonerom en eventuell forekomst av alkalireaksjon,og om

denne kan Idassifiseressom skadelig (rissdannende).

53 Undersøkelsesprosedyre

I etterfølgende tabell 3 er vist en prosedyre i flere trinn som anbefales ved undersøkelser for AAR i
betongkonstruksjoner.
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Tabell 3: Undersøkelsestrinn ved diagnostiseringav AAR i betongkonstmksjoner




Trinn Metode Dimensjon Observasjon Diagnose




(mm)




vedr. AAR

1 Tilstandsundersøkelse i felt, ytre ob-

servasjoner

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, pålys-

mikroskop

200 Rissmønster i tilslag og pasta, gel sannsynlig til

sikker

4 Strukturanalyse: 20-50 Rissmønster i tilslag og pasta, gel i sikker og doku-




Tynnslip, fluorescensimpregnert, pola-

risasjonsmikroskop




riss, porer og pasta mentert

5 Elektronmikroskopi 0.001-2 Reaksjonsprodukters karakter og

sammensetning

Nzermere tolk-

ning

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 konstruk-



sjonsdel. 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 alkali-
reaktive 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 Alle konstr. Ikkereaktiveområder Reaktive
konstruksjoner i SørNorge




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 krakeleringeri 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 nybetong 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 membranmed "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 produktkategorisom 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 mesthensiktsmessig-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 segpå 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 luftsidenavpillarer. Formålet er å teste
de ulike overflatebehandlingsmetodersevne til å forsinke (stoppe?) AAR på bakgrunn av de tidligere
beskrevneprinsipper. Foreløpigevurderingerav de ulikemetoders egnethet til å forsinkeAAR forventeså
foreliggesommeren 1992.

Før man setter i gang utbedringsarbeider,erdet viktigat detforetas en analyse av situasjonen, slik at enforståelse
av mekanismerog konsekvenserliggertilgnamfor planleggingen.I motsattfall kan man risikereå oppnå det
stikk motsatte av hensikten.

8 TILTAK OG FORHOLDSREGLER I NY BETONG

8.1 Fastlegge forutsetningene

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 innholdvil nødvendigvisvære avhengigav eksponeringsbe-

tingelser. 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 laverereaktivitetved 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,gjenstårmuligheten 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.

Referanser

1 Idorn G.M. (1967): "Durabilityof concrete structures in Denmark".Avhandling DTH, København.

2 KjennerudA. (1978): "Alkaligrusreaksjonerpåvist i Norge. Skadene vanligere enn antatt?"Plan og
Bygg nr. 1, feb. 1978.

3 Danielsen S.W., Gran H.C. (1988): "Alkali-silika.Feltundersøkelser av skadet betong".Rapport fra
prosjektet "BetongensFunksjonsdyktighet",STF 65 A 88100

SINTEF-FCB 1992-02-03



ALKALIREAKSJONERI SØR-NORGE 17

4 Nebdal-Svendsen V., Torblaa E.J. (1989): "Alkalireaksjoneri norske betongdammer".Vassdragsdi-

rektoratet, NVE-rapp. nr. 20, 1989.

5 Danielsen S.W., Nebdal-Svendsen V. (1991): "Ageingof Norwegian concrete dams with emphasis
on alkali-aggregate reactions".Proc.Dix-septieme Congres des Grands Barrages, Vienne 1991, pp
637-656.

6 Jensen V. (1990): "Present state of knowledge on Alkali Aggregate Reaction in Norway".Proc.
Advanced Seminar on Alkali-Aggregate Reaction, Queen Mary and Westfield College, University

of London.

7 Danielsen S.W. (1991): "Alkalireaksjoneri betongkonstruksjoner.Hva vet vi? Hvordan skal vi sikre
oss?"Foredr. FABEKO-konf. mars 1991.

8 Meland I. (1991): "Alkalireaksjoneri betong; analyserpeker ut fem risikobergarter".Våre Veger nr.
3, mars 1991.

9 Jensen V. (1991): "Alkalireaksjoneri norsk betong. Ta dem på alvor, men uten panikk".Foredr.
FCB's informasjonsdag,Trondheim, 1991.

10 Jensen V. (1992): "Alkali-AggregateReaction in SouthernNorway".Doktoravhandling,NTH (under

fullførelse).

11 Haaland K. (1990): "Alkalireaksjoneri betong med tilslag fra Oslofeltet og tilgrensende grunnfiells-

områder".Diplomoppgave NTH.

12 Hageby C. (1990): "Alkaliereaksjoneri betong med tilslag fra det sørnorske grunnfjellsområdet".
Diplomoppgave NTH.

13 Wigum B.J. (1990): "Alkalireaksjoneri betong med tilslag fra Trondheimsområdet og Gauldalen".
Diplomoppgave NTH.

14 Berg N. (1991): "Mår Kraftverk, Rjukan. Alkalireaksjoner som mulig årsak til betongskader".
Diplomoppgave NTH.

15 Mielenz et al. (1947): "Cement-AggregateReaction in Concrete",Journalof the American Concrete
Institute, Detroit, vol 19 No.2, pp 93-129

16 Gilliot, J.E. (1975): "Practicalimplicationof the mechanismsof Alkali Aggregate Reaction",5,th Int.

Conf. on Alkali Aggregate Reaction, Reykjavik,Island.

17 Gillott,J.E. (1964): "Mechanismand Kineticsof Expansionin The Alkali-CarbonateRock Reaction".
Canadian Journal of Earth Sciences, Vol 1, No 2, pp 121-145, Canada

SINTEF-FCB 1992-02-03



ALKALIREAKSJONERI SØR-NORGE 18

18 Duncan,M.A.G., et al. (1973): "Alkali-aggregatereaction in Nova Scotia I. Summaryof a five-years

study%Cement and Concrete Research, vol 3, pp 55-68, Pergamon Press, Ltd, USA

19 Gilliot, J.E. et al.(1973): "AlkaliAggregate Reaction in Nova Scotia IV. Character of the reaction",
Cement and Concrete Research, vol 3, pp 521-535, Pergamon Press, Ltd, USA.

20 Canadian Standards Association (1986): "SupplementNo.2-1986 to CSA Standards CAN3-A23.1-
M77, Concrete Materials and Metods of Concrete Construction and CAN3-A23.2-M77, Methods
of Test for Concrete, Concrete Materials and Methods of Concrete Construction/Methods of Test
for Concrete",Toronto, pp 37

21 Dolar-Mantuani,L. (1983): "Handbook of concrete aggregates-A petrographic and technological

evaluation",pp 345, Noyes Publication, USA

22 Dent Glasser, L.S. & Kataoka, N. (1981): "The chemistry of alkali-aggregate reactions".The 5th
International conferance on Alkali-Aggregate Reaction in Concrete, Cape town, South Africa.

23 Chatterji,S. (1989): "Mechanisms of Alkali-Silica Reaction and Expansion". Proceedings 8th
International Conference on Alkali-Aggregate Reaction, July 17-20, Japan, pp 101-105

24 Søpler, B. (1991): Analyse resultater av sementer fra Dalen fremlagt ved et medlemsmøte i Norsk
Betong Forening 26 februar 1991.

25 Nilsson,L.O. (1983): "Moisture Effects on the Alkali-Silica Reaction", 6,th International Congress
on Alkali-Silica Reactions, Copenhagen Denemark, pp. 201-208

26 Krogh H. (1975): "Examination of synthetic alkali-silica gels". Danmarks Ingeniørakademi,
Copenhagen, Denmark

27 Norsk Betongforening (1991): "Deklarasjon- og godkjenningsordning for betongtilslag". NB-

publikasjon nr. 19.

SINTEF-FCB 1992-02-03



ALKALIREAKSJONERI SØR-NORGE

APPENDIX 1

Fotografier

SINTEF-FCB 1992-02-03



ALKALIREAKSJONERI SØR-NORGE *** APPENDIX 1 Fotografier*** 1

Foto i Krakkeleringi en ledeveggpga AAR

Foto 2 Fugematerialepresset ut av fugen pga ekspansjoner i betonkonstruksjonen
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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

SINTEF-FCB 1992-02-03



ALKALIREAKSJONERI SØR-NORGE *** APPENDIX1 Fotografier*** 3

Foto 5 Polert betongprøve som er fluorescensimpregned (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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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
fluorescensimprægneretbetonskiveklæ-
bet på en glasplade og beskyttetaf et
dækglas. Det fremstillesud fra en beton-
klods(A), der planslibespå den ene side
(B). Efter imprægneringen af beton-
en påklæbes et objektglas (C), og be-
tonklodsen saves igennem ca. 1 mm o-
verglasset(D). Betonskivenpåobjektglas-
set slibes ned til en tykkelse på 0,020
mm, og der påklæbes et beskyttende
dækglas (E).

Appendix 2 - Fig 1 Prinsippet i fremstillingenav 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 fargestoffetutsende 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 tolkningenom 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, diameterpå 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 rekrystalli-
sert.

Appendix 1 har vist noen fotografier av typiske tegn på AAR fra norske betonger.
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2 RESTEKSPANSJONSMÅLINGER PÅ BORKJERNER

I konstruksjonerhvor 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 vilkunne ekspandere,
2) hvor lang tid det vil ta. Flere faktorer medfører dog at "restekspansjons"-målingerpå utborede kjerner er
meget usikre og nesten umuligeå tolke.

Restekspansjonsmålingerpå flere borkjerner fra to norske dammer med AAR har tidligere vært utført av
ViggoJensen (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-overflatebehandlingslagvar sprukket opp. I en nyligartikkel avJacobsen &
Gran, NBI /1/ ble "restekspansjons"målingerav 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
engelskeforsøk /2.1

Eksponeringsmiljøet. Ved å utføre "restekspansjons"-målingeriht TI-B51,dansk aksellerertprøving
hvorprøveneblir eksponertvedtemperaturen50°Cogneddyppet i en mettet NaC1oppløsning(som
foretatt av noen laboratorier),vilder bli tilførtubegrensetav 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 ti1hele 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 storbetydningfor ekspansjonen
i armerte betongkonstruksjoner.Jo mer armeringdet er i en konstruksjon,jo mindre ekspanderer
betongen /3/.
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Belastning av betongen. Forsøkhar vistat selvmindrebelastningavbetongenvilmedføresignifikant
reduserte ekspansjoner.Dette er vist i etterfølgendefigur 2.

1.5

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

1.0

Expansion:

%

0-5
Symbol

•

Applied stress:
N/mm 2

0.07
0-35
0.14

oo
100 200 300 400

Age: day

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 ovennevntekommentarerer 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
målingerpå 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
expansionmeasurementsfrom 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

3 EKSPANSJONSMÅLINGER AV TILSLAG

Ekspansjonsmålingerav tilslaganvendesfor å vurdereom tilslageter "uskadelig"eller potensielt alkalireaktivt.
I alkaliprosjektetved FCB er flere forskjellige prøvingsmetoderblitt testet med alkalireaktivtnorsk tilslag.

Disse forsøkene harvist 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-afrikaanvenderstandardASTM 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 ikkealkalireaktivtbergart ( f.eks
granitt). Suffix:t = forkastningog o= overskyvning.

Enkelte av konstruksjoneneer blitt undersøkt avDanskTeknologiskInstitutt, 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.:

KONSTRUKSJON NR.:

KONSTRUKSJON NR.:

KONSTRUKSJON NR.:

KONSTRUKSJON NR.:

KONSTRUKSJON NR.:

KONSTRUKSJON NR.:

KONSTRUKSJON NR.:

1 BYGGEÅR:59NAVN:Såheim kraftverk GEOL.OMR.:r

2 BYGGEÅR:54NAVN:Motlåt kraftverk GEOL.OMR.:r

3 BYGGEÅR:51NAVN:Vinsterdammen GEOL.OMR.:st

4 BYGGEÅR:63NAVN:Hunderfossen GEOL.OMR.:s

5 BYGGEÅR:51NAVN:Bløytjern dam GEOL.OMR.:sf

6 BYGGEÅR:65NAVN:Harpefoss GEOL.OMR.:st

7 BYGGEÅR:52NAVN:Sarpfossen GEOLOMR:a

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.:

KONSTRUKSJON NR.:

KONSTRUKSJON NR.:

KONSTRUKSJON NR.:

KONSTRUKSJON NR.:

29 BYGGEÅR:60

30 BYGGEÅR:55

31 BYGGEÅR:53

32 BYGGEÅR:33

33 BYGGEÅR:15

NAVN:Skarfossen dam GEOL.OMR.:r

NAVN:Mæland dam GEOL.OMR.:r

NAVN:Dale dam GEOL.OMR.:r

NAVN:Grønvollfoss dam GEOL.OMR.:ro

NAVN: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 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

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 GEOL.OMR.:a

KONSTRUKSJON NR.: 424 BYGGEÅR:55NAVN:Raudalsvatn 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 GEOL.OMR.:ro
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FASTLEGG
EKSPONERINGSBETINGELSER

KFR. DEKLARASJONSORDNINGikke krav
NB 19

krav

UNDERSØKELSE AV
TILSLAG

	

I KONSTRUKSJON I LABORATORIET

	

FIG. 3 FIG. 2

ikke reaktivt

reaktivt

mulig
UNDERSØKMULIGHETENFOR ALTERNATIVT
TILSLAG (HELTELLER DELVIS)

ikke mulig

MULIGHETFOR LAVT ALKALI-
INNHOLD (< 3 kg/m3)?

	

nei ja

	

ja FARE FOR EKSTERN
ALKALITILFØRSEL?

MULIGHET FOR SIKKER nei
FUKTKONTROLL(<80%RH)?

ja
nei

VURDER KONSEKVENSENEAV Å LITEN/INGENFARE FOR
BYGGE MED STOR FARE FOR AAR SKADELIGAAR

Figur 1: Prinsipiell håndteringav AAR-problematikk for ny betong
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PETROGRAFISK Innhold av
ANALYSE * "risikobergarter" a)

> 20 vol.-% ?

j a nei AKSEPT

HURTIGMETODE
mørtelprøvning mørtelekspansjon
Sør-afrikansk
standard

AKSEPT

"hurtig"
reaktivt

"langsomt"
reaktivt

3.
--

BETONGPRISMEFORSØK
Canadisk
standard

STANDARDPROSEDYRE betongekspansjon
for dokumentasjon

e 	
AKSEPT

MODIFISERT prosedyre for å
finne effekt av material-
kombinasjoner, alkaliinnhold,
pozzolaner etc.

betongekspansjon

EVENTUELL
AKSEPT UNDER
NARMERE AN-
GITTE FORUT-
SETNINGER

Petrografisk analyse skal innbefatte tynnslipmikroskopi

Gjelder her påviste risikobergarter for norske forhold

Mørtelekspansjon < 0,10 % etter 2 uker

C) .....“."........... 0,10-0,25 Z

----""---- > 0,25 %
1111 11 tt

Betongekspansjon < 0,04 Z .It 1 år

> 0,04 Z nll tt It

Figur 2: ALKALIREAKSJONER I BETONG, opple or tilslagsundersøkelse
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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 hvelvdamsom ble bygget i årene 1965-67.
Dammen ligger i Røldalsvassdragetog eies av Hydro Energi Røldal-
Suldal.

Horisontaledeformasjonerhar vært målt ved 5 bolter plassertpå dam-
kronen. Målingenehar vist at dammen i fjerdedelspunktenepå hvelvet
har en tendenstil å deformeresmot oppstrømsside. Dette kan tyde på
at det foregåren 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.Detteble nærmereklar-
lagt av byggherrenved laboratorieundersøkelser,som ga som hoved-
konklusjonat det ved dam Votnavar 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 deformasjonsmålingeneog en statiskanalyse
av dammen kunne en fastleggeden historiskeutviklingav betongutvid-
elsen.

Dette ville være til nytte for den forskning som pågår vedrørende
alkalireaksjoneri betong i Norge,og er grunnentil at damsikkerhets-
prosjektet har fått disse vurderingenegjennomførti samarbeid med
dameieren.

KONKLUSJON

Deformasjoneneved bolt 14, som er mest representativfor utviklingen
ved dammen,viser at det fra første (november1966) til siste (septem-
ber 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 utgjordeca. 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 beståttav følgende:

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

5/140041SL.480/ehs
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Pukk: Knust gneisbergart
Dmax= 70 mm

Betongenbestår 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 inneholdtreaktive
mineraleri så store mengder at det var skadeligfor betong.

LABORATORIEUNDERSØKELSER

Som følge av mistankenom mulige alkalikiselreaksjoneri Votnadammen
engasjertedameierenNorges byggforskningsinstitutttil å gjennomføre
nærmere laboratorieundersøkelserpå utborede prøver i 1990. Disse
undersøkelseneviste tegn til alkalireaksjon,men i en megetbeskjeden
utstrekning.Det ble imidlertidi førsterekkepekt på funn av ettrin-
gitt i betongporene.Ettringittopptarmye vann og gir sprengendevirk-
ning i herdet betong i likhetmed alkaligel.

Årsakentil ettringittdannelsener ikkeklarlagt,men slik dannelseer
også andre steder observert i forbindelsemed alkalireaksjoner.Det
pekes også på mulighetenav at svovelkisi bergartenfyllittkan være
årsak til ettringittdannelsen.

Ettringitter nåleformedekrystallerav kalsiumsulfoaluminatog består
av ulike bestanddeler,bl.a. gips fra sementpasta.Det dannesogså ved
sulfatangreppå betongen.

Bestemmelseav bergartssammensetning/petrografii tilslagetviste at
tilslagetbestår av gneis, kvartsitt, fyllitt,metasandstein,meta-
arkoseog omdannetkvartsdioritt.I forekomstenav fyllittfinneserts-
mineralersom er angitt til troligå være svovelkis.

DEFORMASJONSMÅLINGER

Deformasjonsmålingerhar vært utført på 5 bolter på damkronensiden
1966.Bolteneer plassertikronens senterpunkt,fjerdedelspunktogved
vederlager.Det vises til fig. 1. Ved det nordre vederlager hvelvet
ikke ført til fjell, men avsluttetmed en ca. 10 m høy pilar og med
tilstøtendeplatedam.Førstebolteinnmålingskjeddeved lav vannstand
22.11.66, og foreløpigsiste måling er foretatt 10.09.90 ved v.st.
1020,14 (HRV + 14 cm).

Det er bare målingene for de tre sentralt plasserteboltene som er
benytteti denne vurderingen.

På fig. 1 er den samledemålte deformasjonvist for hver bolt. Denne
deformasjonenskyldesdels en langtidsdeformasjonog dels forskjeller
i belastningved måletidspunktene.

En oversikt over tidspunktog belastningssituasjonenved de enkelte
målingerer gitt i tabell 1. Belastningssituasjonener 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
vurderedenne typiskebetongtemperaturut fra de målte luft- og vann-
temperaturer,og ut fra de vanlige temperaturerfor årstiden.

I tabell1 er oppførtvåre vurderingerav den typiskebetongtemperatur.

6. STATISKELEMENTANALYSE

For å fastleggede teoretiske,elastiskedeformasjonenepå hvelveter
det utført en statiskelementanalyse.Deformasjoneneved bl.a. bolte-
punkteneer beregnetfor følgendelasttilfelle:

Vannlastk. 1000
Vannlastk. 1005
Vannlastk. 1010
Vannlastk. 1015
Vannlastk. 1020
Uniform fordelttemperaturlast+5°C

Analysens resultaterer sammenholdtmed deformasjonsmåleresultatene,
og det er ved en samlet vurdering fastlagt en sammenhengmellom de
elastiske deformasjonenei kronen, på hvelvet og lasten angitt ved
vannstandog uniform temperaturendring.

Resultateter gitt i tabell2.

LANGTIDSDEFORMASJONER

Etter første gangs magasinfyllinger det utført deformasjonsmålinger
i gjennomsnitthvert annet år. Ved å korrigere for de elastiske
deformasjonenepga. lastsituasjonenpå måletidspunktet,vil langtids-
deformasjonenfremkomme.

Det bildet som fremkommerav langtidsdeformasjoneneved dam Votna kan
ikke forklaresmed bare å forutsetteen betongutvidelsei hvelvet.En
betongutvidelsealeneskulletilsiatbåde 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 opp-
strøms.

Deformasjonsmønsteretblir imidlertidlogisk ved å forutsetteat det
har skjedd to typer langtidsdeformasjoner.

a. Betongutvidelse

Prosessenhar vært relativt liten de første årene, og relativt
sterk de siste årene. Årlige endringeri dag domineresav 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 førsteårene.Resultatet
er en deformasjonav senterpunktmot nedstrøms og fjerdedels-
punktenemot oppstrøms.

En nærmere analyse av måleresultateneer gjennomførtbasert på oven-
ståendeantakelseom to uavhengigelangtidsprosesser.Som basis er be-
nyttet gjennomsnittetav de målingenesom er gjort under førstegangs
oppfylling.Det vises til tabell3 og 4.

Langtidsdeformasjoneneved de 3 boltenekorrigertforelastiskdeforma-
sjon pga. lastsituasjonenfremgårav tabell5, 6 og 7.

På fig. 2 og 3 er deformasjonsutviklingenvist grafisk, og en har
splittetdeformasjonenei de to typer av langtidsdeformasjonersom er
omtalt ovenfor.

De største horisontaleelastiske deformasjonervil ved fjerdedels-
punkteneopptreved v.st. ca. k. 1010 kombinertmed maks. temperatur-
last som er anslått lik +20°C (-10°C til +10°C). Dette tilsvareren
elastiskårlig deformasjonlik 13,8 mm.

Ved kronens midtpunktvil de største horisontaleelastiskedeforma-
sjoneneopptreved maks.vannlastkombinertmed tilhørendetemperatur-
last, som er anslått lik +15°C (-10°Ctil +5°C). Maks. vannlastvil
variere fra år til år, men vi har forutsattet gjennomsnittlik kote
1017. Dette tilsvareren elastiskårlig deformasjonlik -9,7 mm.

Vår vurderingav langtidsdeformasjoneneer følgende:

År 0- 13:

De varige deformasjonenefrem t.o.m. år 13 (1980)skyldes de årlige
lastsykluser,og de utgjør+7,5mm i fjerdedelspunktene(bolt12 og 14)
og -4,5 mm i midtpunktet(bolt13). Detteutgjør ca. 50% av den årlige
elastiskedeformasjonpga. lastsyklus.

Størstepartenav denne deformasjonhar kommet alleredei år 4, som er
førstemåling etter år 0. Deformasjonstakteni år 4-13 ved bolt 12 og
14 er ca. 0,08 mm pr. år. Detteutgjør0,6% av årlig elastiskdeforma-
sjon.

Det skjer ingen betongutvidelsei perioden.

År 13- 23:

Vi antar at langtidsdeformasjoneneved alle 3 bolter har fortsatti
denneperiodenmed en årligdeformasjonstaktlik 0,5% av årligelastisk
deformasjon.

Samlet for periodenutgjør dette under 1 mm for alle boltene.

Hovedtyngdenav deformasjonenei denne periodenskyldesimidlertidat
det har foregåtten betongutvidelse.Deformasjonsmønstereter likt for
boltene,men utslageter noe forskjellig.

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

Bolt nr. Radielldeformasjon Betongutvidelse
mm o/oo

12 29,0 0,54
13 10,5 0,28
14 23,5 0,44

De ulike resultatfor de 3 boltenekan enten skyldes at betongutvid-
elsen ikke er lik over hele hvelvet,eller at det 10 m høye betong-
vederlagetpå dammensene side (vedbolt 12) gir et usymmetriskdefor-
masjonsbildeved 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 deformasjonog tilsvarendeårlig betong-
utvidelse.

Bolt nr. Radielldeformasjon Betongutvidelse
mm pr. år o/oo pr. år

12 3,1 0,06
13 2,0 0,05
14 3,1 0,06

Høvik, 16. september1992
NER Anl gg Miljø AS

LL/A.91f-"NaeZ/t-
vein Lar4sen
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Plan 1:1000

Bolt nr. 11 12 13 14 15

1020

1010

1000

990

980

970

Oppriss1:1000

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)
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Tabell 1
Utførte deformasjonsmålinger

ÅR NR. DATO VANNSTAND VANNTEMP. LUFTTEMP. BETONG-

m.o.h. °C °C TEMP. 1)

0 1 22.11.66




- -10 -10

0 2 13.06.67 997,00 - +13 +10

o 3 06.07.67 1005,00 - +15 +10

o 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

1 Betongtemperatur avgjørende for kronedeformasjon

er anslått.
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Tabell 2
Teoretiske,elastiskeforskyvningerpga. vannlast

og uniform temperaturlast(mm)

VANNLAST

k. 1000

k. 1005

k. 1010

k. 1015

k. 1020

Temp.last
+ 5°C

RADIELT TANGENTIELT

Midtpunkt Fjerdedelspunkt Fjerdedelspunkt

5,8 + 2,2 + 0,9

8,2 + 2,8 + 1,3

10,2 + 3,0 + 1,8

13,2 1,4 + 2,2

18,6 - 3,8 + 2,5

+ 1,86 + 2,67 + 0,40

Fortegn:

Radielt + er bevegelsemotvannside
Tangentielt + er bevegelsemot fundamentet

Tabell 3
Målte og beregnedehorisontalforskyvningerunder førstegangs

magasinfylling.Midtpunkt.Radiellforskyvning(mm)

MÅLINGNR. MALTFORSKYVNINGBEREGNETFORSKYVNING DIFFERANSE

1 0 0 0

2 + 3 4.3,0 o

3 - 2 - 0,8 - 1,2

4 - 4 - 5,7 + 1,7

5 - 5 - 8,9 4 3,9

6 -17 -16,0 - 1,0

Middel - 4,2 - 4,7 + 0,5
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Tabell4
Målte og beregnedehorisontalforskyvningerunder førstegangs
magasinfylling.Fjerdedelspunkt.Radiell forskyvning(mm)

MÅLING NR. MÅLT FORSKYVNING BEREGNET DIFFERANSE
FORSKYVNING

Høyre Venstre
Bolt 12 Bolt 14

0 0

15 + 12,6

(12) + 13,5

13 + 11,1

12 + 9,1

1 0

2 14

3 1) 12

4 13

5 11

6 2 3 0

Middel + 8,7 + 9,2 + 7,7

Høyre
Bolt 12

0

Venstre
Bolt 14

0

+ 1,4 + 2,4

- 1,5 - 1,5

+ 1,9 + 1,9

+ 1,9 + 2,9

+ 2,0 + 3,0

+ 1,0 + 1,5

+ 1,2

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

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

Bolt 12

1 2

	

ÅR MÅLT
DEFORMASJON

	

0 + 8,7

	

4 + 11,5

	

5 + 15,5

	

7 + 6,5

	

9 + 13,5

	

11 + 17,0

	

13 + 17,0

	

15 + 19,0

	

17 + 29,0

	

19 + 34,5

	

20 + 35,0

	

21 + 36,0

	

23 + 41,5

3

BEREGNET ELASTISK
DEFORMASJON

+ 7,7

4

LANGTIDS-



DEFORMASJON

o

4.10,1 + 0,4

+ 5,6 + 8,9

+ 2,2 + 3,3

+ 6,4 + 6,1

+ 8,3 + 7,7

+ 7,3 + 8,7

+ 3,9 + 14,1

+ 10,0 + 18,0

+ 10,5 + 23,0

+ 3,4 + 30,6

+ 6,2 + 28,8

+ 4,2 + 36,3
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Tabell6
Målte langtidsdeformasjoner.Midtpunkt,radielt (mm)

Bolt 13

1 2 3 4

	

ÅR MÅLT BEREGNETELASTISK LANGTIDS-
DEFORMASJON DEFORMASJON DEFORMASJON

	

0 - 4,2 - 4,7 o

	

4 - 12 _. 8,2 - 4,3

	

5 - 8 - 11,8 + 3,3

	

7 - 17 - 14,5 - 3,o

	

9 - 14 - 11,2 - 3,3

	

11 - 12 - 8,1 - 4,4

	

13 - 13 - 8,2 - 5,3

	

15 - 14 - 13,0 - 1,5

	

17 - lo - 6,6 3,9

	

19 - 8 ...6,1 2,4

	

20 - 10 - 12,7 + 2,2

	

21 - 9 - 11,0 + 1,5

	

23 - 8 - 13,2 + 4,7
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Tabell 7
Målte langtidsdeformasjoner.Fjerdedelspunkt,radielt (mm)

Bolt 14

1 2 3 4

	

ÅR MÅLT BEREGNETELASTISK LANGTIDS-
DEFORMASJON DEFORMASJON DEFORMASJON

	

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

5/140041SL.480/ehs
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1.0 INTRODUKSJON.ORIENTERING

	

1.1 P k D ikk r R r n 1

I Damsikkerhetsprosjektetsrapport nr. 1: "Aldring og sikkerhet av
betongdammer",rapportenspkt. 4.1.5, er reaksjon mellom alkalier i
betong og visse, potensieltreaktiveelementeri betongenstilslags-
materiale kortfattetnevnt som én av flere nedbrytendeprosesser i
betong.

Det benyttesflere betegnelserfor reaksjonen,såledeshar SINTEF FCB
valgt å benytte alkalireaksjonsom fellesbetegnelsefor de 3 kjente
reaksjonstypene.I denne rapportener det valgt å benytteden engelsk-
språkligeforkortelsenAAR som fellesbetegnelse.

Damsikkerhetsprosjektethar ønsketen 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 SINTEFFCB 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 baserespå følgendehovedpunkter:

Beskrivelseav omfangog sannsynligutviklingav alkalireaksjoner
i norske dammer.

Gjennomgangav litteraturom alkalireaksjonerog dammer i andre
land.

Beskrivelseav hvorledesstyrkeog stabilitetfor typiskenorske
dammer påvirkesav alkalireaksjoner.

Det er avtaltat SINTEFFCB skulledekke det førstnevntepunkt,GRØNER
Anlegg Miljø AS de 2 øvrige.Grønersdel av rapportenble bestiltved
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 oppgitteramme, idet det er funnethensiktsmessigå repetere
hovedtrekkenefor de 3 typeneav AAR som det i dag regnesmed.

Det er antattat 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 rapporteri perioden 1940 til 1990. Det må presiseresat
omtalen er høyst ufullstendig.Hensiktenhar bare vært å gi en helt
grov orientering.

5/15420N0.484/ehs
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Det er i alkalirapportensdel 1, utarbeidetav SINTEF FCB, ikke gitt
en beskrivelseav omfangetav AAR i norskedammerved å nevne ved navn
de dammerhvor AAR er fastslått,men under Vassdragsregulantenestema-
dager 10-11.9.92ble det opplystat AAR er registrerti ca. 65 betong-
konstruksjoneri Norge,hvorav 31 er kraftverkskonstruksjoner.Det er
antatt at det vil være av interessei nevne steder hvor det finnes
dammer med AAR. Det er derfor på grunnlag av "åpne" kilder i kap. 3
gjengitten listemed 25 stedsnavnhvor det finnesdammersom har AAR.
Det bemerkes at listenneppe er fullstendig,og at den kan inneholde
feil.
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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 reaksjonmellom alkalieri betongenog evt. reaktiveelementer
ibetongens tilslagsmaterialer.AAR er forkortelseforAlkaliAggregate
Reaction.

Ytterleddenei forkortelsener språklig sett ukomplisertpå norsk.
Midtleddethar en konsis betydningpå engelsk (aggregates-> betong-
tilslag), men er uheldig på norsk i betongsammenheng,ikke bare i
kraftverksmiljø.Dette er kanskjehovedgrunnentil at FCB leggervekt
på åbruke betegnelsen alkalireaksjonsomfellesbetegnelsefor reaksjon
mellom alkalieri betongenog reaktiveelementeri tilslaget.Beteg-
nelsen omfatteralle reaksjonerhvor alkalierinngår som det reaktive
element.I vår sammenhenger det underforståttat det gjelderbetong,
og skjult at det andre reaktivehovedelementer å finne i betongens
tilslagsmateriale.Betegnelsener altomfattendeog lite konsis i vår
sammenheng.Det er derfor under tvil i denne rapport valgt å bruke
engelskspråkligebetegnelserog forkortelserfor de reaksjoner som
behandles.

	

2.2 Fra AAR' "histori"

Det finnes i dag en meget omfangsrik litteratur om AAR i form av
inspeksjonsrapporterog rapporterfra forskningsarbeidermed og uten
laboratorieforsøk.Således er i det bulletinenfra ICOLDs komité for
materialer til betongdammer:"ALKALI-AGGREGATEREACTION IN CONCRETE
DAMS" refererttil 153 artikleretc. om AAR. Det kan også nevnesat det
fra 1974 til i dag har vært holdt 9 internasjonalekonferanserom AAR,
som nokså innlysendehar medførtomfangsrike"Proceedings".

I et forsøkpå å gi en viss oversiktover utviklingeni kjennskaptil
og kunnskapom AAR i betong,er det i det etterfølgendevalgt å se på
10-års perioderog nevne enkelte årstall for å antyde noe om når AAR
ble et aktuelt tema i forskjelligeland. Det er også nevnt andre års-
tall som kanskje har "historisk"interesse.

Fremgangsmåtener diskutabelfordiman, uten et grundigerelitteratur-
studium,kan komme i skade for å desinformere.

Før 1940: Det finnesflereartiklerfra USA som omtaleroppsprek-
king av betong i broer og dammer,som man hadde vanske-
lig for å finne en plausibelforklaringpå. For flere
av disse konstruksjonerer det senere fastslåttat AAR
er årsak eller medvirkendeårsak til oppsprekkingen.
F.eks. ble det i 1929 bemerketkrakkeleringi American
Falls Dam i Idaho,og årsakentil oppsprekkingenble i
1940 identifisertsom AAR.
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1940-årene: Februar 1940:
T.E. Stantonpublisererden førsteartikkelom AAR i en
rekke betongkonstruksjoneri California,USA. I 1940
blir det fastslåttat American Falls Dam i Idaho har
AAR. Dette er sannsynligvisførstegang AAR er regist-
rert i dammer.

1941:
M.S. Meissenerpublisereren artikkelom AAR i Parker
Dam USA.

1945:
Første artikkelom AAR i Australia.
Forfatter:H.E. Vivian.

I løpetav 1940-årenepubliseresflereartiklerom AAR;
såvidt det kan sees vesentligi USA.

	

1950-årene: I 1950-årenerapporteresAAR i flere land, således:

1951: Japan v/Y. Kondo
1952: Englandv/F.E. Jones
1952: Danmarkv/P. Nerenst

I 1951er AAR behandlet(sannsynligvisfor førstegang)
i ICOLD sammenhengi en forberedtkommentartil spørs-
mål 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 førstegang i Sverige.Publikasjon
v/T. Hagerman.

1967:
Dansken Idorn omtalerAAR i Norge. Dette er antagelig
den første publikasjonav AAR her i landet. Publika-
sjonen vakte ikke særlig interessei betongfagmiljøet
i Norge.

I 1960-årenepubliseresnoen artiklerom alkalikarbonat
reaksjoni 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 økningeni publikasjoneri 1970- og 1980-
årene.

	

1970-årene: Det blir holdt4 internasjonalekonferanserom AAR, den
første i 1974. I perioden øker omfanget av publika-
sjoner om AAR markert.I referanselisten(listenover
publikasjoner)i bulletinenom AAR av oktober 1989 fra
ICOLD's materialkomitéutgjør således publikasjonene
datert 1970-79ca. 22% av det totale antall.
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I 1978 publisererA. Kjennerudden førstenorske artik-
kel om AAR. I likhetmed Idorns artikkel11 år tidlig-
ere vekker Kjennerudspublikasjonbeskjedeninteresse
i fagmiljøet.

1980-årene: Det blir holdt 4 internasjonalekonferanserom AAR, og
antallpublikasjonerom AAR øker sterkt.Publikasjoner
datert 1980-89 i foran nevnte liste utgjør over halv-
parten av det totale antall.

I 1985utsendteICOLD'smaterialkomitéfor betongdammer
en spørsmålsliste(questionaire)vedrørendeAAR.

I 1987 ble det for førstegang dokumentertAAR i norske
dammer (Skarsfossdammenog Vinsterdammen).

Ved utgangen av 1980-årenevar det rapportertAAR i
dammer i alle verdensdelerog i mange land, som viser
at antalldammermed AAR er meget betydelig.

De første registreringerav AAR i norske dammer i 1987 er en med-
virkendeårsak til at vi nå er inne i en periode med stor innsatsnår
det gjelderAAR i "norsk"betongog betongunder norske forhold.Andre
land er kommet atskilliglenger på dette område enn vi er. Vi burde
derforha en god del å lære av andre,særlignår det gjelderden grunn-
leggendekunnskapom 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 inntrykkat vi har
en tendenstil å betrakteAAR i Norge - i alle fall i Skandinavia- som
så forskjelligefra forholdenei andre land at vi kanskjetar for lite
hensyntil den kunnskapom teametsom andreland har skaffetseg. Dette
kan skyldesflereforhold,bl.a. at AAR i betonger et komplekstområde
hvor fleretyperAAR,kanskjeogså andrekjemiskereaksjoner,kan finne
sted i samme konstruksjon.Det kan også skyldes faglig interesseog
ambisjoner.Levebrødshensynkan heller ikke utelukkes.

For en som inntil ganske nylig ikke i nevneverdigutstrekning har
arbeidetmed AAR-spørsmålet,reiserdet seg flere spørsmåli forbind-
else med arbeidetmed AAR i Norge:

Tas det tilstrekkelighensyn til andres kunnskap og erfaring?
Virkningeneav AAR er neppeprinsipieltforskjelligeselv om reak-
tivitetenav tilslagetkan være forskjellige.

Burde vi legge mer vekt på registreringerog granskningav den
enkeltekonstruksjonmed AAR, bl.a. med tankepå bedre forklaring
av de observasjonersom er gjort,og for å skaffesikreregrunnlag
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 startenpå.

5/15420N0.484/ehs



AGRØNER
9

Man får regnemed at spørsmåleneer vurdert,og at det ikke er synder-
lig tvil om at vårt arbeidemed AAR-spørsmåletskjer etter en riktig
og god plan.

2.3 Tr r AAR ?

I litteraturennevnes 3 typer reaksjonermellom alkalieri betong og
reaktiveelementeri tilslagsmaterialene:

Alkali silica reaksjon:

Alkali i vår sammenhenger vesentligsementensNa20 og K20, men
kan også komme fra andre kilder.Når alkalioksydenkommer i kon-
takt med tilstrekkeligmengde vann dannes lut.

Silica er engelsk for Si02,som på norsk vanligviskalles kisel-
syre.

Reaksjonensom oppståri betongennår de rettebetingelserer til
stedeer i utgangspunkteten syre-basereaksjon.Et av reaksjons-
produkteneer et gelaktig kiselsyre-hydratsom inneholdercal-
sium,kalium,natriumog vann. Gelen eller gelet har sterk affi-
nitet 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.Rissenekan være synligefor det blotte øye, eller det
kan kreves hjelpemidlerfor å se dem (makro-og mikroriss).

Tempoet i reaksjonsforløpeter avhengigav den form kiselsyreni
tilslagethar. Det kan være relativtraskt (f.eks.opal),og lang-
somt for andre silisiumoksyd-forbindelser.

Alkali silikat reaksjon:

Alkalienei denne type AAR er de samme som i alkali-silicareak-
sjonen.

Det sure elementeti reaksjonenforeliggeri form av silikater,
som av interessefor oss er salter av ulike kiselsyrer.Mens ren
kiselsyrekjemiskuttrykkessom Si02,kan den kiselsuredelen av
silikatenegenereltsett uttrykkessom SinOm•

Silikateneer de viktigstebergartdannendemineraler.De utgjør
brorpartenav jordskorpen.Bl.a.detteer antageligen av grunnene
til at flereamerikanskespesialisterpå AAR-områdeter kommettil
den konklusjonat nesten alle, eller alle, betongtilslagsmateri-
aler er mer eller mindre alkali-reaktive.

I motsetningtil alkali silica reaksjon i betong, som kan være
både av den rasktog langsomtforløpendetypen,er alkalisilikat
reaksjonenlangsom. Såvidt vites er det bare den langsomt for-
løpendetype AAR som er registrerti Norge.
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Alkali karbonatreaksjon:

I denne type reaksjon er det dolomittisk tilslag (dolomittisk
karbonat-> CaMg(CO3)2som reagerermed alkalienei betongenslik
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. Alkali-
metall inngåri sulfat.Her nevnesbare calsiumsulfatog magnesi-
umsulfat fordi disse antas å kunne ha betydning for AAR-spørs-
målet.

Calsiumsulfat CaSO4) angriper bare calciumaluminathydrateri
betong med etringittsom ett av reaksjonsproduktene.

Ma esiumsulfat(MgSO4)angriperbåde calsiumaluminathydraterog
silicat-hydrater,slik at kiselsyren (Si02)i silicatene blir
frigjort.Dette synes interessanti AAR sammenheng.

Kan sulfatangreppå betong som et etterfølgendetrinn i en reak-
sjonsrekkeutløseAAR, og kan sulfatangrepforklareat etringitt-
dannelse 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

Reaksjonenemellomalkalienei betongog reaktivtilslager meget kom-
plekse.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 anseesklarlagtat en rekke faktorerhar betydningfor forløpetav
AAR:

Når det gjelder alkalienei betongen er det ikke bare innholdetav
alkalier i sementen som har betydning, men også formalingsgraden.
Betongenssamledeinnholdav alkalierhar betydning.Under ellerslike
forhold (herundersammebetongkvalitet-> permeabilitet,fasthetm.v.)
vil såledesreduksjonav betongenssementinnholdredusereAAR. Også når
det gjelder AAR kan det m.a.o. være gunstig å redusere dambetongs
sementinnhold.

Når det gjeldertilslagethar det vist seg at flere faktorerhar betyd-
ning.Dettegjeldertilslagetsstruktur,permeabilitet/porøsitet,korn-
størrelse,tektoniskerestspenninger.Også forholdetmellomde reaktive
elementerog den totalemengde tilslaghar betydning (pessimum-
innholdet).
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Når det gjelderbetongener det ikke bare mengdenog typenav reaktive
elementer,temperaturen,vanninnholdetog tiden som har betydningfor
AAR og skadevirkningenav denne. Påkjenningeni betongen,armeringen
(mengde og detaljer) har også betydning for volumøkningenog riss-
dannelsen,og dermed for den nedbrytendevirkningav AAR. Det er så-
ledes påvist ved målinger i Kariba-dammeni Afrika at svelling av
betongenikke finnersted der trykketi betongenoverskrider3-4 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
viktigsteeller primære årsak til kvalitetsforringelseav betong som
følge av AAR.

Litteraturennevnerat ekspansjonen/svellingenav betongmed AAR skjer
ved at det oppstårinternthydraulisktrykki sementpastaenved osmose.
Ekspansjonenkan også skje ved trykki deler av reaksjonsproduktetsom
fortsatter i fast form (ikkeoppløst til gel).

Svellingengir i førsteomgangtrykk i betongenidet betongensstrekk-
fasthet "motsetterseg" ekspansjonen.Når strekkfastheteni sement-
pastaen og/eller tilslagskorneneoverskrides,oppstår det riss i be-
tongen. Rissene kan utvide seg til sprekker.Riss-/sprekkutviklingen
er avhengig av bl.a. gelets viskositetog muligheterfor å unnvike,
påkjenningen/spenningeni betongeni størrelseog retning,armerings-
mengde og -detaljer.Når det gjelder trykketsom kan oppstå ved AAR,
er det ved laboratorieforsøkpåvist at trykketkan overstige13,8 MPa
dersombetongener 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.

Litteraturensynes å være nokså samstemt om at den mest alvorlige
konsekvensav AAR i betong er reduksjonenav strekkfastheten.Det er
innlysendeat dette gjelder hvor strekkfastheteninngår i de dimen-
sjonerendeberegninger.Det er nevnt at reduksjoneni strekkfasthet
reduserersikkerhetenogså 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 ut-
sagnetsriktighet,kan utsagnetkanskjeføre tilvilledendekonklusjon.
Det avgjørendeer her referansefastheteneller "startfastheten"som det
sammenlignesmot.Dersomreferansefasthetenerbetongens28-døgnsfast-
het (somoftestleggestil grunn som dimensjonerendefasthet),kan det
jo være at økningeni fasthetetter 28 døgn helt eller delvis kompen-
serer fasthetsreaksjonenpga. 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 uttalelsengjelderbløtt stål med flytegrense
200 MPa. Dersomarmeringenflyterpga. betongensvolumøkningvil dette

5/15420N0.484/ehs



AGRØNER
12

kunne føre til at konstruksjonensvirkmåteblir en annenenn 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 viktigstog bør gis størst oppmerksomhet
når det gjelderkvalitetsforringelseog dermed forringelseav den til-
siktede sikkerhet,er mulighetenfor dannelseav horisontalesprekker
i dampilarer/lukepilarerog gravitasjonsdammersamt mulighetfor for-
kiling av flomlukerpga. betongekspansjonender hvor en sikkermanøv-
rerbarhetav lukeneer essensiellfor sikkerheten.Eventuellreduksjon
av sikkerhetenpga. dannelse av horisontale riss mer eller mindre
"smurt"med gel medførervanskeligvurderingmed betydeligusikkerhet.
Mulighetenfor fastkilingav flomlukerkan unngåsved kontrollog til-
syn slik at modifikasjonav lukene kan skje om/når dette finnes på-
krevet.

Det er ellers klart at dammer med AAR vil gi mer vedlikehold,og i
siste omgang kortere levetidenn dammer uten AAR. Litteraturensynes
å være samstemtom at tiltak for å stoppe eller forsinkeutviklingen
av AAR i dammer vil være av midlertidigkarakter.Det er antydet at
effektenav slike tiltakkan ha størreeller mindre virkningi 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 førstenorske artikkelom AAR ble publiserti 1978
av A. Kjennerud.Artikleneble mottattmed 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 norskedammer (Skarsfossdammen
og Vinsterdammen).I løpet av de ca. 5 år som er gått sidendette tids-
punkt, er det fastslåttAAR i en rekke dammer.

Såvidt det har kunnet bringes i erfaring er det pr. i dag ikke ut-
arbeideten samletoppstillingover norske dammer med registrertAAR.
Grunnlagetfor utarbeidelseav en slik liste finnesfleresteder (FCB,
NBI, NOTEBY). Det mest omfangsrikegrunnlag finnes sannsynligvishos
FCB, men er foreløpig vanskelig tilgjengeligpga. et doktorgrads-
arbeide.UnderVassdragsregulantenestemadagerom AAR 10.-11.09.92ble
det opplystat FCB's listeoverbetongkonstruksjonermed registrertAAR
omfatter65 tilfeller,hvorav 31 gjelderkraftverkskonstruksjoner,og
av disse igjen er 19 dammer.

Det er antatt at en orienteringom hvor AAR i norske dammer er regis-
trert,eller høyst sannsynligskjer,vil være av alminneliginteresse
for dameiere.BasertpåopplysningeriStatkrafts/Vassdragsregulantenes
rapport: "Statusfor 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 nærmesteår. Det er dermedneppe galt å påstå at omfangetav 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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_ Holbu
_ Vinstern
_ Harpefossen
_ Hunderfossen

Bløytjern
Grottevatn
Skotfoss
Vestfjellvatn

_ Tjørholmvatn

Listen omfatter25 navn og gjelderpr. høsten 1992.

14
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4.0 AAR I UTENLANDSKEDAMMER
Inntrykketter en rask litteraturgjennomgang

4 .1 n r I ri n rin

Det er innledningsvisnevnt at det norske damsikkerhetsprosjektet
ønsker utarbeideten orienteringom AAR i utenlandskedammer. Det er
avtalt at orienteringenskullebaserespå et litteraturstudium.

Det er nevnt foran at de førstekonstateringerav AAR i dammer,sann-
synligvisde 2 første,gjelderParkerDam og AmericanFalls Dam i USA.
Rapportenedaterer seg til 1940 og 1941. Det er også nevnt at AAR i
dammer første gang ble berørt skriftligi ICOLD-sammenhengi 1951 i
forbindelsemed den 5. ICOLD-kongressen.

Det er viderenevnt i det foranståendeat ICOLD Committeeon Materials
for ConcreteDams i 1985 sendteen spørsmålsliste(questionaire)om AAR
i dammer til medlemslandenesnasjonalekomiter. Resultateneav denne
spørsmålsrundener behandleti en bulletindatert oktober 1989. Bare
litteraturlisten/referanselisteni dettedokumentnavngir153 publika-
sjoner.

I dag foreliggeret stort antall rapporterog publikasjonerom AAR i
dammer. Publikasjoneneviser at AAR forekommeri 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 vurdertutvalg 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 kapitteletfinnes en litt grundigereomtale av Chambon-
dammen i Frankrikeog Kariba-dammenpå grensen mellom Zambia og Zim-
babwe. Dette er gjort for å antydenoe om de anstrengelsersom kan bli
gjort i utlandetfor å følge opp dammermed AAR.

4.2.1 Noen utenlandskedammermed AAR

Med grunnlag i bulletinen av oktober 1989 fra ICOLD's Committee on
Materialsfor ConcreteDams, "AlkaliAggregateReactions in Concrete
Dams",gis noen uttalelsertil belysningav AAR i dammerutenforNorge.
Det er valgt å forsøkeå sortereuttalelseneetter verdensdeler.

4.2.1 Nord-Amerika

USA

Svarenepå ICOLD'sQuestionairenevner24 dammermed AAR i følgende12
stater:Alabama,Arizona,California,Georgia,Idaho,Illinois,Maine,
Missouri,North-Carolina,Tennesseeog Virginia.Bulletinenbemerker
at det utvilsomtforekommerAAR i dammerogså i stateneWyoming,Colo-
rado, Nebraska,Kansas, Nord- og Syd-Dakotaog Montana, selv om det
ikke innkomrapporterfra disse stater.Bulletinensier at listenover
dammer i USA med registrertAAR vil øke etter hvert som flere dammer
blir undersøkt.
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Rammen for dette notat har ikke tillatten grundigeregjennomgangav
rapportene,bl.a. for å undersøkehvilkentypeAAR det er som er regis-
trert. Etter den overfladiskelitteraturgjennomgangen,som er gjort,
ser det ut til at flertalletav dammenemed AAR i USA har reaksjonav
den raske typen.Bedømtut fra typenav angittreaktivttilslagkan det
se ut til at det også finnesAAR av den langsommetypen i USA. Det er
også nevnt AAR av typen alkali-karbonat.

Av det betydeligeantalldammer i USA med konstatertAAR, er det bare
få hvor kvalitetsforringelsener bedømtsom så alvorligat det er fun-
net riktigå kondemneredammen.Disse dammenekan ha - ellerhar - vært
utsatt for andre nedbrytendeprosessersom sulfatangrep.Som eksempel
på kondemnertedammernevnesAmericanFalls Dam i Idaho,bygget i 1927
og erstattetmed ny dam i 1978.Før byggingav ny dam ble gjennomført,
ble H.R.V. senket to ganger (1964og 1972) for å opprettholdeaksep-
tabel sikkerhet.Drum Afterba Dam i Californiaer også erstattetmed
ny dam. Årsakenetil at erstatningher ble funnetnødvendiger nedbryt-
ning av betongenpga. AAR, sulfatangrepog økt frosterosjonsom følge
av den kjemiskenedbrytningen.

Det kan være av interesseå nevne at senkningenav HRV ved Mantilja-



dammeni California,som har AAR, førtetil aksellerertskadeutvikling.

Det store flertall av dammer med konstatertAAR i USA er fortsatti
tjeneste.For noen dammer er det utført temmeligomfattendearbeider
for å kompenserevirkningenav AAR. For noen dammer hvor utviklingen
av AAR fortsetter,sees skadeutviklingenan, 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 dammeri 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 be-
gynnelsenpå 1970-tallethadde dammen fått slik oppsprekkingat et 4-
års undersøkelsesprogramble startet. Resultatet av dette viste at
dammenhar AAR medmetagråvakke/kvartsittsom reaktivdel av tilslaget.
Kvalitetsforringelsenersøktkompensertvedoppspenningoginjisering,
men det viktigstetiltaketregnes å være utvidelse (i 30 m høyde) av
fugen mellom den rettlinjeteog krumme del av dammen.

Mantiljaer nevnt foran som eksempelpå dam hvor senkningav HRV førte
til aksellerertskadeutvikling.Allerede etter 20 års tjeneste ble
midtpartietav dammen senket slik at magasinetble reduserttil
2-300.000m3.

Stewart Mountain Dam i Arizona er en 63 m høy tynn hvelvdambygget i
1928-30.Allerede7-8 år etter ferdigstillelsenviste dammen tydelige
tegnpå at betongenutvidetseg,og dammensluftsidehadde fått tydelig
oppsprekking.I 1943ble fastslåttat dammenhadde AAR, og at den reak-
tive del av tilslaget var glassaktig/kryptokrystalinskrhyolitt og
andesitt. Oppfølging av dammen viste at betongutvidelsenpga. AAR
foregikkhurtig 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,samtidigsom 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. StewartMountainDam.

Canada

Canada har flere dammer og vannkraftkonstruksjonerhvor AAR er regi-
strert. Det er notert at skader er registrertvesentligi New Bruns-
wick, Ontarioog Quebec.I alle fall én dam, Lad Evel n Dam i Ontario
er erstattetmed ny dam pga. virkningeneav AAR. Det er grunner som
taler for at forholdenevedr. AAR i Canadahar mer til fellesmed for-
holdene 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 an-
legg:

BeauharnoisPro'ect i Ontariohar en ca. 800 m lang kraftstasjonsbyg-
ning med gravitasjonsdammerpå stasjonensbegge sider. Anlegget er
bygget trinnvisfra 1932 til 1960.Deformasjonerog oppsprekkingi de
fleste av anleggetskonstruksjonsdelerhar vært observerti årevis,
bl.a. i noen lukepilarer.Forskyvningerav noen av aggregatenei sta-
sjonen er også registrert.AAR er angitt som årsak.

Av kompenserende tiltak nevnes oppspenning med kabler av høyre gravita-
sjonsdami 1970-71og 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.AARhar gitt ødeleggendeekspansjon
av betongenog også høye spenninger.I 1970 ble observertat 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 regnetmed at ytterligere4 fuger ville bli saget.

Det tilføyesat betongtilslaget bruktved Mactaquac - anlegget ble grun-
digundersøkt for reaktivitetog tilfredsstilletallekrav tilbrukbar-
het i henholdtil de gjeldendeASTM-kriterier.Til trossfor dette fikk
man kraftig AAR.

4.2.2 Syd-Amerika

AAR er også fastslåtti dammeri Syd-Amerika.Som svar på forannevnte
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 fleredammerog finneopplysningerom artenav det reaktiv
tilslaget.

5/15420N0.484/ehs



AGRØNER
18

	

4.2.3 Europa

Det foreliggerrapporterom AAR i dammer fra flere land i Europo.Nev-
nes kan Skandinavia,Island,Skotland,England,Frankrikeog Spania.
Det vil ikke forbauseom listenetter en grundigereundersøkelsekunne
utvides til å omfattede flesteeuropeiskeland. Forannevntequestion-
naire resultertei rapporterom AAR i 1 dam i Skotland,3 (4)i Midt-
England og 4 i Frankrike.

Det gås her ikke nærmereinn på AAR i europeiskedammer,men nevnesbør
kanskjeVal de la Mere Dam på Jerseyi den engelskekanal, fordidette
er den dam i den engelsketalendedel av Europahvor AAR førstble fast-
slått.Dammenble i 1974 oppspentmed 3 stk 85 tonnskabler forankret
i fjell.Kontrollerviste økning av strekketi kablene,og i 1982 ble
det besluttetå gjennomføreen reduksjonav oppspenningen.

Fra Spaniaer det sett anbudsdokumenterhvor anbyderenpåleggeså doku-
mentereat den betongensom forutsettesbenyttetikke inneholderreak-
tivt tilslag,men akseptkriterierer ikke angitt.

Mot slutten i dette kapittel gis en noe nærmere omtale av Chambon-
dammen i Frankrike.

	

4.2.4 Afrika

Rapporterom AAR foreliggerfor dammer i Syd-Afrika,Zambia,Zimbabwe
og Kenya. Etter en grundigerelitteraturgjennomgangkan det nok hende
at listenmed navn øker.

Av interessekan det være å bemerkeat Kumburu-dammeni Kenya er en av
de dammerhvor det er funnetat AAR skyldes tilslagbåde av den raskt
og langsomtreagerendetypen.

Til slutt i dette kapittel gis noen opplysningerom Kariba-dammeni
Zambia.Dammener valgt fordidet antageliger den dammeni verdensom
har den mest omfangsrikeinstrumentering,bl.a. for å studerevirknin-
gen av AAR.

	

4.2.5 Asia

Av land i Asia hvor AAR i dammerer registrertkan nevnesTyrkia,Irak,
Pakistan,India,China og Japan.

Av de mer kjente dammer i Asia med AAR kan nevnes Tarbela-dammeni
Pakistan.

Ellerskan nevnes at China i svar på spørsmålslistenfra ICOLD i 1986
opplysteat undersøkelserav reaktivetilslagsmaterialerhar vært ut-
ført i 30 år og at de fleste problemer med vannkraftkonstruksjoner
forårsaketav AAR er blitt løst.
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4.2.6 Australia

Australiavar tidlig ute når det gjelderAAR i betong (H.E.Vivian i
1945).Litteraturener ikke nærmerestudertmed tanke på å si noe mer
om AAR i dammer i Australia.

Det kan nevnes at det fra New Zealander innkommetmeget negativekom-
mentarer til ICOLD bulletinenav okt. -89 om AAR i betongdammer.Det
hevdes at bulletinendelvis 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 om-
arbeidesfra 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 undersøkenærmerehva Departmentof Scientificand Industrial
Researchpå New Zealandhar å fare med når det gjelderAAR i betong?

4.3 Li t om Chambon- dammen i Fr krik

Chambon-dammener en av Frankrikesstørstedammer. Det er en ca. 136
m høy betong gravitasjonsdammed kronelengde 294 m og betongvolum
295.000m3. Dammenvar ferdigi 1934 og demmer et magasinpå 54 mill.
m3. Dammen eies av Electricitéde France,som har meddeltICOLD at de
har ytterligere4 dammermed svellendebetong.

Dammen nevnes her i førsterekke for å vise hvilke deformasjonerAAR
kan medføre,slik det fremgårav nedenståendeskissehentet fra refe-
ratene fra den 15. ICOLD-kongresseni 1985 (Vol.II, Q57.R35).
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Det bemerkes at figuren og tilhørendetekst er forstått slik at de
angitteårligedeformasjonerer gjennomsnittsverdierforårene1971-81.
Det bemerkesogså at man for alvor ble klar over at betongeni dammen
utvidetseg i 1950-52,16-18år etter ferdigstillelseav dammen,og at
betongsvellingenfortsettertilnærmetlineærtmed tiden mer enn 50 år
etter at dammen var ferdig. (muligensmed en svakt avtagendetendens
de senere år).

Det er opplyst at det reaktive tilslageter av typen gneiss, og at
utluting (leaching)fra feltspati tilslagetbidrar til alkaliinnhold
i betongen.Det er ikke sett uttalelserom denne utlutingensevt. be-
tydningforomdanningav feltspatensSin0.-elementtilkiselsyre(Si02).

En serie målinger av trykkpåkjenningenei dammen utført i 1981-82,
viste høye spenningerfor en gravitasjonsdam(7-8MPa).

4.4 Li K ri

-

niZi

4.4.1 Oversikt. Orientering

Kariba-dammenliggeri Zambezielvenca. 150 km syd for Lusakai Zambia.
Dammen er en dobbel-krumhvelvdam med kronelengde617 m og største
høyde 128 m. Tykkelsener 13 m i kronenog 18,5 m ved lavestepunkt mot
fundamentet.Damprofileter bredt,høyden er 100 m eller mer over ca.
250 m lengde.Dammendanneret av verdensstørstemagasiner,volum 160
mrd. m3 med vannflate181 km2 ved HRV. De øverste 13 m (65mrd. m3) av
magasinetutnyttestil kraftproduksjon.Dammen gir fallhøydeog vann
til en kraftstasjonpå hver side av Zambezi.Stasjoneneliggeri fjell
i umiddelbarnærhetav dammen.Samletinstallasjoner 1266 MW og fast-
kraften ca. 8 TWh/år.

Dammen nevnes her fordi instrumenteringenantageliger den mest om-
fangsrikei verden for betongdammer,samtidigsom oppfølgingog kon-
troll av dammens oppførsel/endringmed tiden er svært nitid. Ved år-
skiftet 1991/92 dekket papirene fra oppfølgingen33 hyllemeter hos
damkonstruktøren(Coyne & Bellier),enda mer hos dameieren (Zambezi
River Authority).

Det er 2 hovedårsakertil den omfangsrikeinstrumenteringenog opp-
følgingen:

De geologiske forhold på søndre elvebredd er komplekse og har
medført problemerfra dammen var ny med lekkasjerog fundament-
forskyvningopp til 570 mm i retningav elven i årene 1960-79,da
omfangsrikestabiliserendearbeiderble gjennomført.

Volum-økningav betongenmed dannelse av kiselsyregel (silica-
calco-alcalinegel) og etringitt(hydratisertcalsium trisulpho-
aluminat).
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4.4.2 Om instrumenteringen

Instrumenteringenhar skjeddi 2 etapper.Førsteinstrumenteringskjed-
de i byggeperiodenog var stort sett uendret de første 20 år. Omfat-
tende studierav måleresultateneviste da at ytterligereinstrumente-
ring 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 geo-
detiskemålingerog presisjonsnivelleringble også utvidet.Slike må-
lingerutføres 2 ganger i året.

Pr. 1988 hadde dammen flg. instrumentering:

325 spenningsmålere(strainmeters) med tilhørendetermometere
innstøpti betongen (80%av disse er ok i dag).

88 ekstensiometere(jointmeters) i inspeksjonsgalleriene.

44 bolter i damkronen for presisjonsnivelleringog geodetiske
målinger.

39 refleksplateri dammensluftsidefor geodetiskemålinger.

5 linjer for pendelmålingerplasserti 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 finiteelementEDB-
program.Fra resultateneav dette studiumog seneremålingerkan gjen-
gis:

Endringenei betongensvolum er ikke uniforme (jevnt fordelt i
dammen). De er avhengigeav spenningenesstørrelseog retning.
Volumøkningener størst der betongen har strekk. Den avtar med
økendetrykk.økninger ikke registrertder trykkspenningenover-
skrider 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 oppstrømsretning i midtpunktet,
mens slik forskyvninger registrertinn mot vederlagene.Dette er
funnetå stemmeoverensmed at betongensvolumøkningikke er uni-
form.

Det bemerkesat det på grunnlagav de omfattendemålingerved Kariba-
dammen har vært mulig åutføre beregningerhvor beregnededeformasjoner
med god overensstemmelsetilsvarermålte deformasjoner.Det er under-
tegnedesskjønn at uten slike omfattendemålingerbør det regnes med
at verdienav beregningerbasertpå måltedeformasjonervil være disku-
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table, fordi man på skjønnsmessiggrunnlagmå velge viktigeparametre
forberegningenesom temperaturenei betongenogvolumendringensujevne
fordelingi dammen,som bl.a. er avhengigav temperaturerog AAR-svel-
lingens avhengighetav spenningenei dammen.

Dammen har hatt problemermed føringenefor flomlukenesom har krevet
spesiellevedlikeholdsarbeider.

4.5 H inn kk fr litt r r nn fl

Etter en rask gjennomgangav et nokså tilfeldig utvalg fra en om-
fangsrik litteraturom AAR i betong, sitter man igjen med et nokså
blandet inntrykk. Det synes å være nokså avvikende oppfatningerav
forholdvedr. AAR i de ulike land.

For det førstekan det se ut til at det enkelteland 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 utarbeideregne standarderog
retningslinjermedsiktemålå unngåAAR, ellerreduseresannsynligheten
for at AAR skal oppstå.Hovedårsakentil detteer formodentligat kunn-
skapenom AAR og alle parameteresom påvirkerreaksjoneneennå ikke er
god nok.

Når det gjelder dammer er skader forårsaketav AAR vanligvis blitt
observerti løpet av 30 år etterat dammenvar ferdig,men tidspunktet
for første observasjonav skader varierer betydelig. I forannevnte
ICOLD bulletinav oktober1989 er såledesnevnt at førstesynligetegn
på skader forårsaketav AAR kom til syne som "popouts" 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 tilfellehvor
reaksjonenpågår med jevn intensitetetter 50 år.

Det synes å være enighet om at den sikrestemåten å unngå AAR på, er
å bruke lavalkalisement.Lavalkalisementer definert som sement med
høyst 0,6% innholdav Na20ekvivalent.Det ser også ut til å være enig-
het om at betongens innhold av alkali ikke må overskride en viss
grense, men grensene kan være forskjelligi ulike land (3 og 4 kg
reaktivealkalierpr. m3betonger vanligegrenseverdier).Det er ikke
undersøkt om disse verdier også omfatter tilførsel av alkalier fra
"ytre"kilder.Det er notertat reaktivealkalierkan bli "utlutet"fra
feltspati tilslagsmaterialene.

Det synes å være enighetom at tilsetningav puzzolaner,høyovnslagg,
fly ash (flyveaske),kiselsyrestøv(mikrosilica)eller erstatningav
en del av sementenmed disse materialerhar en hindrendevirkningpå
AAR. Det er dog notert ett tilfellehvor tilsetningav kiselsyrestøv
hadde ugunstigvirkning.

Av alle de dammerhvor AAR er registrerter det bare få hvor kvalitets-
forringelsen(hittil)er bedømt som så betydeligat dammen er kondem-
nert/erstattetmed ny dam.

5/15420N0.484/ehs



AGRØNER
23

Det er mangedammerhvor det er utførtarbeiderbåde for å opprettholde
sikkerhetenpå akseptabeltnivå, og også for å forsinke den videre
kvalitetsforringelsebåde pga. AAR og følgeskadeneav reaksjonen.Den
vanligstemåte for forsterkninger oppspenningfor å øke elleropprett-
holde stabiliteten,slik som nevnt for Val de la Mere-dammen,hvor
poretrykksmålinger(piezometere)viste at sikkerhetsfaktorenlagt til
grunn for dimensjoneringengradvisble dårligere.Stoppingeller for-
sinkelse av AAR er forsøktbåde ved injiseringi form av skjerm mot
dammensvannsideog ved å påføredammensoverflatebelegg av forskjel-
lig type.Det er anførtat alleslikebeleggmå anses som provisoriske,
og det er nevnt at lengstelevetidfor belegg neppe overskrider5 år.

Det synes klart at oppfølgingenog kontrollenav dammer hvor AAR er
fastslåttblir skjerpet,ofte ved øket instrumenteringog kontroll-
måling.Særligi Frankrikeser det ut til å være praksisat dammermed
AAR får en meget omfattendeinstrumentering.
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5.0 AAR'S VIRKNINGPA TYPISKENORSKE DAMMER

	

5.1 Innl d nd bem rknin er

I rapportnr. 1 fra ProsjektDamsikkerheter AAR berørtsom én av flere
aldringsprosesser.Med aldringer her forståttden gradvisesvekkelse
av kvalitetsom skjermed alderen.Som for de øvrigealdringsprosesser
er AAR en langsom prosess, særlig når den reaktive del av betong-
tilslaget er silikater, slik tilfelleter her i landet. Kvalitets-
forringelsepga. AAR er m.a.o. ikke dramatisk.

Bortsett fra forholdsom følge av at betong med AAR øker i volum, er
aldringpga. AAR i prinsippetikke vesentforskjelligfra aldringpga.
andrealdringsprosesser,men kvalitetsforringelsenkommeri tilleggtil
forringelsenav andre årsaker og fører også til at forringelsenav
disse andre årsakersom hovedregelaksellererer.

Når virkningenav AAR skal vurderes,er det noen forholdsom man bør
ha i minnet:

Betongenstrykkstyrke(eller-kapasitetsom det nå heter)reduse-
res ikke i utslagsgivendegrad.

Betongensstrekkstyrke(-kapasitet)reduseresbetydelig.Selv om
strekkstyrkensom hovedregelneglisjeresunder dimensjoneringen,
kan forholdetmedføre reduksjonav "skjult"sikkerhetforbundet
med betongensstrekkfasthet.

BetongensE-modul reduseresved AAR.

Armeringsståletflyteruten ytre last dersom betongensutvidelse
målt lineært overskriderarmeringsståletsforlengelseved inn-
tredende flyting. For bløtt stål vil dette tilsvare meget nær
1,0 o/oo ekspansjonav betongen.

Sprekkdannelserpga. AAR er avhengigav størrelsenog retningen
på spenningene i dammen/konstruksjonsdelen.Dette kan medføre
andre forholdav 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 forholdsom
er spesielle for AAR, og som følger av volumutvidelsen:1) Det kan
oppståstukningerog skaderfordiditalasjonsfugenekan bli for snaue,
2) Det kan oppstå mer gjennomgåendesprekker som redusererstabili-
teten, 3) Konstruksjonsdelersom er innstøpti eller fundamentertpå
betong kan komme ut av stillingog forkileseg eller havarere.

Under avsnitteneom virkningenav AAR på de ulike damtypenegjengisfor
oversiktensskyld hoveddatafra Rapportnr. 1. I tilleggforsøkesdet
å beskrivevirkningersom er, ellerkan værespesielleforAAR.
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Det bemerkesat undertegnede,som er kommetinn idamsikkergetsprosjek-
tets vurderingav AAR's virkningpå betongdammermot slutten av pro-
sjektperiodenpga. inntrufneomstendigheter,sitterigjenmed det inn-
trykk at det hittil kanskje er lagt for liten vekt på konstruktive
forhold, dvs, de forskjelligedamtypers konstruksjonog virkemåte.
Detteer av betydning,liksomdet er av betydningå vurdereden enkelte
dam som individ,ikke bare når det gjelder typer og årsakenetil AAR
med mer eller mindre påliteligvurdering av reaksjonenesfremtidige
forløp,men også når det gjeldervirkningenepå dammensom konstruksjon
og på manøvrerbaredeler som luker.

5.2 Gen relt om virknin er AAR

5.2.1 Lekkasjer og utluting av kalk

Det som er uttalt i Rapportnr. 1 om lekkasjerog utlutingav kalk er
i prinsippetikke forskjelligom dammenhar AAR ellerikke,men AARkan
øke betongenspermeabilitetog dernedøke utlutingenav kalk.Dettekan
kanskjeha praktiskbetydningfor dammerav eldre dato (byggetfør ca.
1930), fordi betongeni disse dammer ikke er av beste kvalitet i ut-
gangspunktet.

5.2.2 Fryse- tine- skader

Tempoeti fryse-tine-nedbrytingvil underellerslike forholdvære høy-
ere i dammer med AAR enn i dammer uten reaksjon pga. økt og økende
oppsprekking.Spesielt for dammer med AAR er at reparasjonav frost-
skader får redusertvarighetså lenge volumutvidelsenpågår.

5.2.3 Karbonatisering

Karbonatiseringi betongensoverflatepåvirkes neppe nevneverdigav
AAR. Det bemerkes at også alkalikiselsyre-geletkarbonatisererunder
påvirkningen fra luftens kullsyre (CO2).Evt. karbonatisertgel i
makroriss i betongoverflatenkan utseendemessigvære til forveksling
likt karbonatisertkalsiumhydroksydsom stammer fra betongens kalk-
innhold.Observasjonav beskjedneavleiringeri overflatenav makroriss
er derfor ikke sikkert tegn på AAR.

5.2.4 Oppsprekking

Oppsprekkingav betongenpga.AARskillerseg fra oppsprekkingav andre
årsaker (unntattårsaker som medfører volumøkning av betongen, som
sulfatangrep)ved at sprekkeneutviderseg så lengeAARer 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 imidler-
tid uklart om "referansefastheten"er dimensjonerendefasthet (gjerne
28-døgns fastheten),slik at en evt. reduksjonav fasthetenpga. AAR
er "kompensert"av den fasthetsøkningbetong normalthar de første år
etter støpingen.En grundigeregjennomgangav litteraturenkan være av
interessevedr. dette.

Det er påvist at betongensstrekkfasthetreduseresmarkert ved AAR.
Dette er en følge av at AAR gir mikro-og makrorissi betongen.Det er
neppe tvil om at reduksjoneni strekkfasthetgjeldersåvel ved strekk
som skråstrekk.Reduksjon i strekkstyrkekan bety en reduksjon av
sikkerheten.Forholdetbør det sees nærmere på ved en mer inngående
sikkerhetsvurderingav hver enkeltdam.

5.2.6 Endret belastning

Volumøkningenav betongensom skjerved AAR vil gi belastningeri kon-
struksjonensom 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 (øketstrekk i armeringen)fordi armeringenvil motsetteseg
betongensvolumøkning.Forholdetkan muligens være av betydning for
tynneog relativttungtarmertekonstruksjoner,særligslikehvor bøy-
ningsfasthetener vesentligfor bæreevnen.Det er også målt at pore-
trykketi gravitasjonsdammermed AAR kan øke (Val de la Mere). Det er
innlysendeat dette reduserersikkerhetenbåde når det gjeldervelting
og glidning,

5.3 irknin er av AAR å ulik d t

5.3.1 Gravitasjonsdammer

Det henvisestil Delrapportnr. 1 vedr. beskrivelseav norske gravita-
sjonsdammerav forskjelligalder. Av rapportenfremgår at trykkspen-
ninger i nedstrømsdamtåneppe overskrider1,0 MPa. Det fremgårvidere
at istrykk må opptas av fjellbolterog armeringpå dammens vannside.
Endeliger nevnt at poretrykket(oppløft)i dammen har stor betydning
for stabiliteten,og at det er knyttet atskilligusikkerhettil anta-
gelsen om poretrykk.

Forenkletsett er det særligto virkningerav AAR i gravitasjonsdammer
som kan medføre at damsikkerhetenblir mindreenn det som er forutsatt
i beregningene:økning av poretrykketi dammen og introduseringav
strekkspenningi vertikalarmeringeruten ytre last.Begge forholdmed-
fører at dammenes sikkerhetmot velting blir redusert.Øking i pore-
trykket reduserer også dammenes sikkerhet mot glidning ved at for-
holdstalletmellom de horisontaleog vertikalekrefter i dammen blir
ugunstigere.Den sistnevntevirkningkan forsterkesved at oppsprekkin-
gen av dammen ser ut til å ha en tendens til å få horisontaltforløp

5/15420N0.484/ehs



AGRØNER
27

og ved geldannelsen,som kanskjekan reduserefriksjoneni sprekkene.

Å gi tallmessiguttrykkfor dissenegativevirkningerer vanskelig.Her
antydesbare at 0,5 o/oo svellingav betongeni vertikalretningen,som
er målt i utenlandskedammer, vil gi strekkspenningi armeringenpå
vannsidenav en gravitasjonsdamtemmelignær 100 MPa uten ytre last.
På vannsiden av norske dammer av nyere dato er det gjerne lagt inn
vertikalarmering,slikat denberegningsmessigearmeringsspenningenved
10 t/lm istrykkliggeri området160-180MPa. Den potensielleøkningen
i armeringsspenningenpga AAR er således meget betydelig.For eldre
dammer,som kanskjeikke er dimensjonertfor istrykk,og som er armert
med bløtt stål (st 00 eller st 37), er det neppe tvil om at kombina-
sjonenistrykkog AAR kan bringearmeringentil flyting.Dette forhold
alene tilsier at det kan være på sin plass med mer inngåendeunder-
søkelser og vurderingernår det gjelder gravitasjonsdammermed AAR.
Dessutener det nevnt foran at det finnes utenlandskedammer med AAR
hvor det er funnet riktigå motvirkestabilitetsreduksjonenpga. målt
økning av poretrykketved oppspenningav dammen.

Når det gjelder gravitasjonsdammer,såvel som andre dammer, er det
innlysendeat den økte og økende oppsprekkingensom følger av AAR,
medførerøkt vedlikeholdog i sisteomgangredusertlevetid.Av inter-
esse i denne forbindelsekan nevnesat oppsprekkingen,særlighorison-
talriss,i en evt. tetningsplatepå en gravitasjonsdamsvannsidevil
øke så lenge AAR pågår, fordi dammen "eser" i høyden. I allefall i
teorienkan dette motvirkesved å sørge for at den gamle dammenog den
nye tetningsplatenkan bevege seg i forholdtil hverandre.

5.3.2 Platedammer

Det kan innledningsvisvære hensiktsmessigå repeterekonstruksjonsmå-
ten, virkemåtenog opptredendespenningerved normalbelastningfor en
typisknorsk platedam.

Platedammensom konstruks'on

En platedambestår av en damplatesom oftestheller 5:4, slik at vann-
trykket 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.Statisksett
virkerplatensom en kontinuerligplatefordibevegelsesfugenei platen
er plassert i moment-O-punktene.Avstandenmellom fugene kan variere
innen relativtvide grenser.Fugeviddener for flertalletav dammene
10-12,5mm. For de dammer som har størst fugeavstand,vil fugene bli
"knase"dersom betongenslineæreutvidelsepga. temperaturstigningog
AAR (redusertfor kontraksjonpga. svinni førstefase av dammensleve-
tid) overskrides0,7-0,8o/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.Senereer 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 benyttetfugemellom-
legg 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 fugetetningenfyltmedbituminøs fugemasse.
Ved langsom ekspansjoni damplatenvil fugemassenoppføre seg som en
væske, slik at det oppstårhydraulisktrykki den lukkededel av fugen.

Når det gjelderselvedamplatener det et vanligdimensjoneringskrite-
rium at strekkspenningeni betongenover pilarene (beregnetsom bøye-
moment dividertmed motstandsmoment)ikke skal være størreenn 1/10 av
betongenstrykkstyrke.Forøvriger platen dimensjonertslik at trykk-
spenningeni betongen (randspenningved bøyepåkjenningetter tidligere
gjeldendeberegningsmetodikk)ikke overskriderca. 5 MPa. Det er lagt
inn momentarmeringberegnetfor 100 MPa spenningfor glattvalsetstål
(oftestst 37)og 160-180MPa for kamstål.

Pilarerer statisksett ikkepilarer,men trekantformedeskivervanlig-
vis med helning 5-4 på vannsidenog 3:1 på luftsiden.Pilartykkelsen
er for flertalletav dammene 30 cm i toppen og øker 2,0-2,5 cm pr.
vertikalemeter. Pilarenes form medfører at resultantenav kreftene
faller innenforkjernetverrsnittetuansettdamhøydenår det sees bort
fra istrykk.Medregnetistrykkvil resultantenfalle utenfor kjernen
for lavere dammer, slik at det beregningsmessigoppstår strekk mot
vannsidenav pilarene.For istrykk5 t/lm gjelder dette for damhøyde
mindre enn ca. 5 m. Trykkpåkjenningeni pilareneoverskriderikke 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 medføreat dilatasjonsfugenegradvisluker seg. Spenningeni stålet
erproporsjonalmed ekspansjonenav betongenmålt i armeringenslengde-
retning.Med den E-modul som gjelder for armeringsstål,vil 1,0 o/oo
lineær ekspansjonav betongengi 200 MPa strekkspenningi stålet.

Basert på de siste målingerved Votnadammener det vurdert at betong-
ekspansjonenhittil 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 funnetriktig å avlastestagene.

Det fremgårav detteat AAR kan medføreat armeringenhar megetbetyde-
lig strekk selv uten ytre belastning.Armeringener m.a.o. ikke uten
påkjenningi utgangspunktetslik det er forutsatti de dimensjonerende
beregninger.

Damplaten

Armeringsmengdener bestemmendefor damplatensstyrke.Sikkerhetsfak-
toren definert som flytespenning/dimensjonerendespenninger 2,0 for
dammer armertmed St 00 og St 37,2,5 for dammer armertmed kamstål40
og 3,1 for det fåtallplatedammersom er armertmed kamstål50. Sikker-
hetsfaktorennår det gjelderbetongener normaltbetydeligstørre.
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Forutsettesdet at AAR har gitt0,5 o/oo utvidelsei damplatenslengde-
retning,betyr dette at armeringsspenningeni ubelastetdam er ca. 100
MPa. Dette er 100% av "tillatt"spenningbrukt under dimensjoneringen
av dammer armertmed glatt stål og 62,5% av tillattspenningfor arme-
ring med kamstål.Antas det at påkjenningeni stålet pga. vannlasten
adderer seg til påkjenningenpga. betongensvolumutvidelse,hvilket
kanskjeikkeer megetgalt,blirden totalearmeringsspenningeni glat-
tstålarmerteplater200 MPa, og i kamstålarmerteplater260 MPa. Dette
betyr at glattstålarmeringenkan ha nådd flytegrensen,m.a.o.den til-
siktede sikkerhetmot flytingpå 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 minsteen indikasjonpå at sikkerhetenmot flytingi arme-
ringsståletgjengitt i Rapport nr. 1, s. 30 kan bli redusertganske
vesentligved AAR i betongen.Dette, sett sammenmed at vi har plate-
dammer med markert AAR, tilsier at AAR's virkning for armeringeni
damplaterbør undersøkesgrundigere.

Når det gjelder AAR's virkningpå betongeni relasjontil sikkerhet,
har videreføringav vurderingenegjengitt i Rapport nr. 1 ikke gitt
grunn for kommentarerav betydning.Dette fordi betongenstrykkstyrke
påvirkes lite av AAR. Det bemerkeslikevel at reduksjonav betongens
strekkfasthetsom følge av AAR kan tenkeså medføreøket rissdannelse
i platenover pilarene(i tilleggtil rissdannelsepga. øket armerings-
spenning).Detteer imidlertidi 1. omgangikke et spørsmålom redusert
sikkerhet,men et spørsmålom raskerenedbrytingsom en av følgeskadene
av AAR.

Pilarene

I Rapport nr. 1 er sikkerhetsspørsmåletvedr. pilarenedrøftet bl.a.
i relasjontil forekomstav riss.

Konklusjonener at horisontalesprekker i pilarene er uten sikker-
hetsmessigbetydningbl.a. fordi sprekkoverflatener så ru at det gir
tilstrekkeligfriksjon i forhold til den opptredendekraftretning.
Vedr. skråttståenderiss med fall fra damplatentil nedstrømspilar-
kant, er det uttalt at pilarenei dammer av nyere dato har tilstrek-
kelig armering til å kompenserefor virkningenav at sprekkenehar
ugunstigretningi forholdtil kraftretningen.Det er anbefaltat det
foretasen grundigerevurderingav dette forholdnår det gjeldereldre
dammersom 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 sprekkenekan
tenkeså reduserepilarenessikkerhetmotknekkingdersomsprekkenehar
tilstrekkeligdybde, slik at det evt. kan snakkesom en delaminering.
Dette forholdbør undersøkes.

Det er i Rapportnr. 1 ikke nevntom vurderingenevedr. friksjoni riss
i pilarenetar hensyn til at riss med AAR i pilarenesom årsak,kan ha
gel, og at gelet i allefallikke bidrar positivttil friksjonen.For-
fatterenav dette papir føler at vi ikke har tilstrekkeligkjennskap
til de fysiskeforholdi rissenetil å kunneutføreen noenlundesikker
vurderingav 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 parallelt med en bevegelsesfuge i en plate-
dam. Partiet mellom risset og fugen er bomt.
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Det siste fotografipå 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

/

DETAu V PLATEFUGE

Skissen viser et snitt vinkelrettpå damplatenved en bevegelsesfuge.
Platefeltettil hoyrepå skissener stopt forst.Oppleggsflateni fugen
er glattetog smurt.Bevegelsesfugen er i dette tilfellefylt med bitu-
meniøs fugemasse. Denne utførelse var den vanlige frem til ca. 1960.
Det var antatt/forutsatt at fugen primærtville virke som kontraksjons-
fuge, idet svinn m.v. i forste fase av dammenslevetidvil/e gi rom for
senere dilatasjonpga. temperaturstigningog oppfuktingav betongen.
Forutsetningenkan være diskutabeli utgangspunktet, men holder ikke
om betongenutvider seg pga. AAR eller andre "unormale"årsaker.

Ved ekspansjonav betongenpga. AAR vil bevegelsesfugen gradvis lukke
seg. Fordi dette skjer langsomt,vil det bitumiøsefugematerialetopp-
føre som seg om en væske,og det oppstårhydraulisktrykki det lukkede
rom mellom fugeblikketog oppleggsflaten. Det er i teorien3 muligheter
for den videre utvikling:

Det oppstår tilstrekkeligstort trykk i betongen til at ekspan-
sjonenav betongenstanser.Det oppstårlikevekti konstruksjonen.
Det er ved andre dammer fastslåttat dette skjerved 3-4 MPa trykk
i betongen.Mulighetenansees mindre sannsynlig.

Fugematerialetfinnervei ut av fugen via oppleggsflatenuten at
det oppstår skader i og ved fugen. Observasjontyder 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 trykketmot fugeblikketgir brudd i betongen,slik
at hele blikket kan bevege seg mot vannsiden.Observerteskader
viser at sistnevntemuligheter den mest sannsynlige.
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I tillegg til avskallingpå platensvannside,kan AAR også gi avskal-
ling på luftsiden,som oppstårved at underforskalingenfor den sist
støpte plateseksjonsetter seg, slik at det dannes et "opplegg"på
platens luftsidesom hindrerbetongensutvidelse.Slike skader er ob-
servertmed 8 cm tykk avskallingved fugen som resultat.

Dersom avskallingbåde på luft- og vannsidenskjer over større lengde
langs fugen, kan dette bety en betydeligreduksjonav platens skjær-
kapasitet.I nivå 8-10 m under damtoppenkan avskallingenmedføre ca.
40% reduksjonav platetykkelsen.Reduksjonenav platensskjærkapasitet
er sannsynligvisstørreenn dettesidenAAR redusererbetongensstrekk-
styrke.Forholdettrengergrundigerevurderingfor en mer konkretut-
talelse.

Tidspunktetfor inntreffingav de her beskrevnefugeskaderkan skyves
ut i tid ved å sørge for at fugemassenkan dreneresut av fugen ved å
bore hull inn til fugenfra platensluftside.Det bør overveieså gjøre
dette i platedammermed tegnpå at fugenepressessammen,oghvor fugen
i sin helhet er fylt med fugemasse.

Når det gjelder reparasjonav fugeskadersom foran omtalt,er forfat-
teren av denne rapportav den oppfatningat reparasjonenneppe vil ha
permanentkarakter.Dette gjeldersærlig dammerhvor AAR ikke er "ut-
brent".

5.3.3 Huldammer

Denne damtypeer ikke omtalt i Rapportnr. 1.

Huldammeri betonger også kalt teltdammerog bukkedammer.Slikedammer
er statisk sett en rammekonstruksjonsom bærer de påførte laster fra
vann og is ved en kombinasjonav bøynings-og aksialkrefteri konstruk-
sjonen.Som en følgeav dettehar dammerav denne type beskjedenhøyde,
sjeldenover 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 trykki betongenogstrekk i armeringen,og også bøynings-
og skjærkrefterselv når dammenikke har vannlast.Dette gir tilleggs-
påkjenningersom gjør at den tilsiktedesikkerhetreduseres.For å si
noe mer konkret om dette trengsmer inngåendevurderinger.

Huldammer er mindre utsatt for skader i tilknytningtil bevegelses-
fugeneenn platedammerbåde fordiavstandenmellom fugenevanligviser
kortere og fordi fugene vanligvis er slik utformet i huldammer at
fugemassenrelativt lett vil presses ut av fugene ved utvidelse av
betongen.

Når det gjelder øket tempo i erosjon av betongen ved f.eks. frost-
påkjenningvil AAR øke dette pga. den økede oppsprekkingeni betong-
overflaten som AAR gir. Dette redusererdammens levetid. For tynne
dammersom 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 damtypeer hverkenren fyllingsdameller ren betongdam.Damtypen
er ikke omtalt i Rapportnr. 1.

Det finnes likevel relativt mange dammer av dette slag i Norge. De
fleste har relativtbeskjedenhøyde, oftest under 20 m. Den høyeste
dammenmedsentral tetninger antageligFinndøladammen(Torsdalsdammen)
i Arendalsvassdraget,med størstehøyde 31 m. Den høyestemed tetning
på vannsidener antakeligDam Blådalsvatni Sunnhordlandmed sine ca.
52 m.

Fyllingsdammermed betongtegninghar oftest støttefyllingerav stein.
Tetningenkan være lagt på dammens vannside eller "sentralt"i fyl-
lingen. For det store flertallav denne damtype er fyllingendårlig
komprimert,oftest ikke komprimertut over det som tiltransportog
utleggingav fyllingengir. Dette medfører at fyllingenfår relativt
store setninger.Dette alenekan gi skaderi tetningen.Det er således
for en dam målt 60-70 cm horisontalforskyvningi damtoppenmot ned-
strømsside. 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 små-
fallen stein (gjerne tunnelstein)på begge sider av tetningen,når
denne er plassertsentraltfor å unngå at tetningenfår slagskaderved
innbyggingav resten av støttefyllingen.

Når det gjelderden nedbrytendevirkningav evt. AAR i tetningenkom-
menteresikke dammer med frontaltetning,fordi tetningenher er lett
tilgjengeligfor inspeksjonog prøvetakingsom grunnlagfor tilstands-
vurdering.

Tilstandsvurderingav dammer med sentral betongtetninger vanskelig
fordi betongveggenofte er helt innbyggeti støttefyllingenog dermed
ikkeuten videretilgjengeligfor inspeksjonogprøvetaking.Det ansees
på den ene side lite tvilsomtat innbyggingengir gunstigefuktighets-
forhold for AAR. På den annen side vil innbyggingensannsynligvisgi
temperaturforholdsom bremserutviklingenav AAR. Dette antas å gjelde
selv om temperatureni betongenvil ha varmegraderhele året noen få
meterunderdamtoppenforditemperaturenvil være lav også om sommeren.
Vedr. dette har man antageligikke kunnskapnok til å gjennomføremer
konkretevurderinger.

Hva gjør man så hvis dammen ligger i et område hvor AAR forekommer?
Antydningsvisbedømmerman kvalitetsforringelsenpga. AAR på indirekte
grunnlagved å vurderemer lett-tilgjengeligekonstruksjoneri området
under hensyntagentil forskjelleri forutsetningenefor utviklingenav
AAR; i første rekke temperaturforskjell.Kanskje kan det være riktig
å etableremåleoverløp- 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 tetningensned-
brytningmed tiden,er det vanskeligå 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

Dennedamtype,som også omfatterflerbuedammer,er omtalti Rapportnr.
1. Rapportenkonsentrererseg om hvelveneog gir ingen vurderingerav
pilarenei en flerbuedam.Det forklaresi grove trekkhvorledeslasten
fra vanntrykketblir overførttil fjellfundamentet.Det nevnes at det
ved lastoverføringenoppstårsåvelbøyeskjærsom skiveskjæribetongen,
og at kraft- og spenningsbildeti hvelvet er temmeligkomplekst.Det
er også nevnt at spenningenei en hvelvdamer relativtbeskjedne,nor-
malt begrensettil 8 MPa trykk og 2 MPa strekk.Videre er nevnt at i
kritisk snitt i en hvelvdam har tverrsnitteten kapasitet i brudd-
grensetilstanden2-3 ganger det som kreves i NS 3473, og endelig er
nevnt at et hvelv med opplegg mot stabilt fjell i hele hvelvetsut-
strekningtåler5-10 gangervanligvannlastfør bruddinntreffer.Dette
viser at hvelvdammerer dimensjonertmed stor sikkerhetmot brudd, og
at det trengs betydelig svekkelseav betongen før sikkerhetenblir
reduserti betenkeliggrad.

Hva så når betongeni en hvelvdamhar AAR? Det gir i allefallen ekstra
belastningved at betongen utvider seg og samtidig en svekkelse av
betongenbåde når det gjelderstyrkenog motstandskraftenmot nedbryt-
ing av andre årsakerenn AAR.

Svekkelsenav betongenstrykkstyrkeregnes det med er uten særligbe-
tydning,men svekkelseni strekkstyrkeer relativtstor. Det antas at
dette gjelderogså den type strekksom følger av skjærpåkjenninger.

I horisontalretninggir betongensekspansjonved AAR trykk i hvelvet,
men også bøyningspåkjenningersom gir bøyestrekkog skråstrekkfordi
hvelveter fastholdtved vederlagene.Betongensvolumutvidelsegjør at
hvelvet vil deformeres,forskyveseg i oppstrømsretning.

I vertikalretningvil volumutvidelsengjøre at damkronenhever seg,
mest der hvelvet er høyest og mindre mot vederlageneetter hvert som
høyden avtar. Dette introdusererskjærpåkjenningenei betongen og
trykk/strekkavhengigav hvilketpunkt i dammen man betrakter.

Dissegenerellerefleksjonerkanantydenoe om at de ekstrapåkjenninger
som oppståri en hvelvdampga. AAR i betongener temmeligsammensatte.
Dette gjelderselv ved uniformekspansjonav betongen.Nå er det neppe
tvil om at ekspansjonenikke er uniform. For det første viser både
laboratoriearbeiderog in situ målingerat ekspansjonener avhengigav
spenningsnivåetog -retningen (0 ekspansjonved tilstrekkeligstort
trykk -> over 4 MPa?).For det andreer intensitetenav AAR temperatur-
avhengig(forskjellig"representsativ"temperaturi forskjelligedeler
av dammen).Og for det tredjekan forskjelligedeler av dammenha ulik
fuktighet og ulike kvanta reaktive elementer både når det gjelder
alkalierog kanskjehelst reaktivedeler av tilslaget.

Det er kanskje tvilsomtom man har tilstrekkeligekunnskapertil på
generelt grunnlagå si noe mer konkret om virkningenesom AAR gir i
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hvelvdammer.Undertegnedehar en følelseav at reduksjoneni betongens
strekkstyrkeog den virkningdette har for skjærkraftoverføringenei
dammerher er av spesiellinteresse.Dette antaså gi seg størstutslag
i dammerhvor den øverstedel av hvelvetikkehar anslagmot fjell,men
avsluttesmed vederlagerpilarerav relativtbetydelighøydemot det ene
eller begge landfester.Flertalletav norskehvelvdammerer utførtmed
vederlagspilarer.Vederlagenekan ha stor høyde i forholdtil dammens
høyde.

På bakgrunnav det som her er antydetreises spørsmålom AAR's betyd-
ning/innvirkningpå dammers statikk,særlig hvelvdammermed sin kom-
plekse statikk, burde være en del av den pågående AAR-forskningi
Norge, eller evt. være et eget forskningsprosjekt.

5.3.6 Lukedammer

Lukedammerer her brukt i betydning dammer hvor luker er av større
betydningfor 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 følgeav AAR kan være mer uheldigfor
lukepilarerenn for de flesteandrebetongkonstruksjoneri en dam
fordivanntrykketpå f.eks.en segmentlukeoverførestil pilarene
som punktlastsamtidigsom spenningsbildeti pilarenebidrar til
at sprekkenekan få uheldig retningi forholdtil kreftenesret-
ning.

Lukedammerer den damtype hvor AAR kan gi seg akutte utslag ved at
lukenesitterfasteller forkilerseg når det er bruk for dem. Sannsyn-
lighetenfor fastkilinger under ellers like forholdstørre for tykke
enn for tynnebetongkonstruksjonerfordiekspansjonenav betongenøker
med tykkelsen.

Så langtundertegnedeer orienterter det 2 dammeri Norge med AAR hvor
flomlukerhar forkiltseg. Den ene har tykke lukepilarer,mens pilar-
tykkelseni 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 pilarerer det registrertat det ikke
er parallellitetmellom lukenssider og sideføringene.Det kan vel da
være at ujevn betongekspansjoni pilareneeller i betongenunder luke-
løpenehar forårsaketellerbidratttil skjevstillingen.I dennedammen
hadde man for øvrig noen år før lukehavarietskjeddeskade i gangbanen
over lukeløpene,som nærmestga brudd i betongen.Denne skade fant man
i sin tid ingen forklaringpå, men etter at det i 1991-92er fastslått
AAR i dammenanseesdet sannsynligat AAR er årsak - eller medvirkende
årsak - til både lukehavarietog skadenpå gangbanen.
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Det er innlysendeat sprekkenesvekkerpilaren. Dette gjelder særlig
de gjennomgåendehorisontaleriss. Graden av svekkelse vil være av-
hengig av armeringsmengdeni pilaren og evt. forekomstav gel i ris-
sene. Å tallfestesikkerhetenfor lukepilareroppsprukketpga. AAR med
akseptabelpåliteligheter vanskelig,da det er vanskeligå skaffe seg
et sikkert grunnlag for de beregninger/vurderingersom må gjøres.

Fastkiling av flomluker kan gi damatiske folger ved at man mister
herredømmetover flomavledningen.Heldigviskan fastkilingunngås ved
å kontrollereforingeneslinjeforing,klaringenemellom luken og før-
ingene og evt. skjevstillingeri opptrekksanordningeneslik at juste-
ringer 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 kanskjeenda viktigerefor lukedammerenn for andredamtypermed
AAR at den enkelte dam vurderesindividuelt,basertpå grundigereopp-
følging 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 revisjonav retningslinjenefor dammermed AAR enn for dammer
uten dette lyte.

36

Når det gjelder sprekkdannelsei
lukepilarer pga. AAR kjenner
undertegnedeikke til resultatet
av evt. kartleggingi Norge.

5/15420N0.484/ehs



AGRØNER
37

	

6.0 NOEN AVSLUTTENDEREFLEKSJONEROG SPØRSMÅL

	

6.1 Generelt

AAR fikk navn i 1940.Før dette tidspunktfikk fryse-tine-påkjenninger
gjerne skylden for nedbrytingav betongenpga. AAR. Når det gjelder
norskedammervar detteden rådendeoppfatningfrem til 1986-87,da det
ble fastslåttAAR i dammerogså her i landet.Litt respektløstkan det
sies at vi kom etter ca. 45 år etter at AAR var fastslåtti de første
dammer,ca. 35år etter at AAR var omtalt førstegang i ICOLDProceed-
ings, og etter at det var holdt 6-7 internasjonalekonferanserom AAR.

En "ikke-spesialist"på området,som har hatt til oppgaveå gjennomgå
litteraturom AAR, sitter igjen med et noe forvirretinntrykk.Dette
kan skyldes at gjennomgangennødvendigvismåtte bli rask og ufull-
stendigda litteraturenom temaetetter hvert er blitt meget omfangs-
rik. Sett på bakgrunnav den raskeutviklingpå områdetsom 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 basertpå grunnlagsom i dag
er foreldet.

I det etterfølgendegjengisnoen av de spørsmålikke-spesialistenhar
stillet seg etter en noe lettvintgjennomgangav litteraturom AAR.

	

6.2 K AAR nn ruk 1 v lk m n

De flesteuttalelsergår ut på at AAR ikke vil finne sted dersom det
brukes sementmed maks. 0,6% alkaliinnhold(0,6%Na02 ekvivalent),og
det ikke brukes mer sement enn at betongensalkaliinnholdholder seg
under 3-4 kg/m3. (Omdet er forståttriktigtelleri denne forbindelse
bare oksyder av alkalimetalleneNa og K; de øvrige 9 alkalimetallene
teller ikke.) Det er likevel registrertAAR i betong hvor alkali-
innholdethar vært mindreenn de nevntegrenser.Helt sikkerpå å unngå
AAR ved å bruke lavalkalisementser det dermedut at man ikke kan være.

Det er en hovedregelat det er gunstig å erstatteen del av sementen
med puzzolaner, høyovnslagg,flyveaske eller kiselsyrestøv (micro-
silica).Det er likevelregistrertat tilsetningav kiselsyrestøvhar
hatt ugunstigvirkning.Det er altsåen viss usikkerhettil stede også
vedrørendedette.

	

6.3 K il 1 et rel tivi et f i ?

USA var førstute med retningslinjerog metoderfor å forutsihvorvidt
betongtilslagsmaterialerer alkalireaktiveellerikke.Det har vist seg
at disse retningslinjerikke var tilfredsstillende.Dettehar 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(ellerrettere listen over poten-
sielt reaktivemineraleri tilslaget)er etter hvert blitt lang, med
mange navn som ikke sier ingeniørerutenfor spesialistenesrekker
stort. Lengden ser ut til fortsattå øke. Dessuten er det ikke bare
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mineralsammensetningensom har betydningfor reaktiviteten.Også mine-
ralenesstruktur,"tektoniskereminisenser",porøsiteten,kornstørrel-
sen, "forurensinger"og spenningsforholdenei 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 fordialkalierhar lekketut (leached)og bidratttil
betongens alkaliinnhold.Det er også slik at dersom tilslagetinne-
holder svovelforbindelser(kis)kan det oppstå sulfatangrepmed virk-
ning på betongenssom ligner på virkningav AAR. Finnes det samtidig
magnesium,kan man få magnesium-sulfat-angrepsom kan utløse alkali-
kiselsyrereaksjonved 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 AAR-
utløsendefaktorersom man i dag ikke har kjennskaptil?

Når det gjelder laboratorieforsøkfor å kartlegge betongtilslags-
materialers 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 forholdfør prosessengir seg synligeutslag,og som kan
foregåmed full styrke50 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 Damsikkerhets-
prosjektetsrapportom AAR?

6.4 K AARi n kitr nd

Når det gjeldermulighetenefor i praksis å stoppe AAR i en eksiste-
rende dam synes litteraturenå være samstemtom at dette ikke er mulig
innenforøkonomiskakseptablerammer.Fleremetoderhar i utlandetvært
vurdert og til dels prøvet i praksis.Nedkjølingav betongenhar 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 reduserefuktighetstilgangentil betongen.Det
har også vært forsøktå tette betongenved kjemisk injisering.

ICOLDBulletinenav okt -89 har som sammendragav uttalelseri littera-
turen om dette uttalt at tiltak som er satt i verk ikke har stoppet
reaksjonen,men at en viss reduksjoni tempoethar vært sporet.Det er
samtidiguttalt at det i praksis bør regnes med at tiltak for å be-
grense fuktighetstilgangentil betongenvil ha en levetidpå 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,ferdig1922,fikk i 1963påførtpolyestermembranpå
vannsidenmange år før man fikk kjennskaptil at dammenhar AAR.
Membranenblir i 1992 fjernetog erstattetmed en armertbetong-
platepå vannsiden.Samtidigblir dammensstabilitetøketved opp-
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spenningav vertikalestrekkstagforankreti fjell.Dammensrest-
potensialefor AAR er vurdert til å være beskjedent.

Det reises spørsmålom evt. fortsattekspansjonav betongenbør
kontrolleres.Dette kan enklestgjøresved 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,ferdig1959, fikk i 1990påførten membranpå vann-
siden av flere lag epoxy med glassfiberarmering.Deler av luft-
siden ble samtidigpåført belegg av Miracote.Miracote-belegget
hadde i 1992 riss, slik at det opprinneligekrakkeleringsmønster
i betongoverflatenvar tydeligpå store deler av de belagte om-
råder. Dette tyder på at AAR fortsattforegåri dammen.

Vurderingav vanngjennomgangengjennomdamplatenetter at epoxy-
membranenble påført,tyderpå at membranenhar redusertden opp-
rinnelige vanngjennomgangengjennom damplaten. Dette betyr at
membranen er intakt i 1992, men trenger ikke bety at betong-
ekspansjonenpga.AAR erendret, bare at membranenhar tilstrekke-
lig elastisitet/plastisitettil hittil å ha tålt en evt. fortsatt
ekspansjon.

Dam Hunderfosen,ferdigi 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 indikererganske klart at beleggenehar hatt liten eller
ingen virkningfor forløpetav AAR.

Det kan tilføyesat pilareneer instrumentertfor å følge med i
fuktigheteni betongen og betongensekspansjon.Resultateneav
målingeneer ikke grundigereanalysertnår dette skrives.

Så vidt det viteser Hunderfossdammenhittilden enestenorskedam
hvorbetongekspansjonenmåles.Detteskjervedmålingavavstands-
økningenmellom punkter ca. 500 mm fra hverandre.

Det bemerkesat målestrekningensyneskort, tatt i betraktningden
ekspansjonav betongendet er rimeligå vente (måltekspansjoni
vertikalretninger 11,5 x 10-3 mm/m/år i Kariba-dammen,2 x 10-2
mm/m/åri Chambon-dammenog 4,5-7,5 x 10-2mm/m/åri maskinfunda-
menteneved Såheim og Moflåt kraftverker.

6.5 Kan reduk • n av amsikkerht n . AAR vh* 1

Før eller senere når alle betongdammeneen alder hvor de ulike ald-
ringsprosesserhar ført til så stor kvalitetsforringelseat dammens
levetidmå anseesover. For dammer med AAR vil dette skje raskereenn
for dammeruten AAR uansettom AAR er utbrenteller ikke. Den delen av
reduksjoneni sikkerhetsom skyldesAAR kan det for noen damtyperkom-
penseres for på regningssvarendemåte ved oppspenning,mens dette i
praksis neppe er aktueltå gjøre for andre damtyper.
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Den opprinneligesikkerhet i gravitasjonsdammerkan opprettholdes,
endog forbedres,ved oppspenningav dammen med stag eller kabler fra
damkronenogtilstrekkeligdypti fjellfundamentet.Tilsvarendegjelder
for pilarer,kanskjesærliglukepilarerhvor dannelsenav mer gjennom-
gående riss kan tenkeså føre til betenkeligreduksjonav sikkerheten.

Foruten å reetableresikkerhetenvil oppspenningenogså redusereden
videre ekspansjonav betongeni 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 reduk-
sjonenav ekspansjoneni én retningkan tenkeså føre til uheldigeks-
pansjon i andre retninger.

Det er forannevnt at sikkerhetsreduksjonsom følgeav at flomlukerkan
forkile seg pga. betongekspansjonenved AAR som regel kan unngås ved
å sørge for nødvendigerevisjoneri tide.

6.6 H r lv rli r AAR i

AAR, særlig alkali silikatreaksjon,som er aktuelli Norge, medfører
en meget langsomkvalitetsforringelseav betongen.I så måte er virk-
ningen av AAR ikke vesensforskjelligfra andre årsaker til alders-
svekkelse.AAR i dammerer udramatiskog får neppe andre konsekvenser
enn økede driftsutgifterog forkortelseav levetiden.Dramatikki for-
bindelsemed AAR i dammerkan tenkeså oppståved at manøvrerbarekon-
struksjonersetter seg fast pga. betongens volumutvidelse.Da end-
ringene skjer meget langsomtvil fastkilingvære betingetav svikt i
tilsynsrutinene.

Det har aldri skjeddat 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 utseendevil kreve kondemneringeller
nybyggingi god tid før kvalitetsforringelsenpga. AAR og/ellerandre
årsakerer kommet så langt at bruddgrensener nådd.

Det er i litteraturensett noen få eksemplerpå at betongdammerer
erstattetmed nybyggingeretteret relativtkort liv hvor AARer 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 interessefor Norge kan det være å få utført en grundigere
vurderingav virkningenav tilleggspåkjenningeni armeringensom for-
årsakesav AAR. Dette fordiså mange av våre betongdammerer slankeog
relativtsterkt armertekonstruksjoner.

5/15420N0.484/ehs



AGRØNER
41

Konklusjonenmå bli at AAR i dammer knapt kan tenkes å få dramatiske
konsekvenser,men at det må regnesmed økonomiskekonsekvenseri form
av økede utgiftertil tilsynog oppfølging,kompenserendetiltakog i
siste omgang redusertlevetid.

Høvik, 30. oktober 1992
GRØNER Anlegg Miljø AS

Nils Ødegård
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KILDER

Under litteraturgjennomgangener det dessverreikke gjort systematiske
notater som innenfortilgjengeligtid muliggjørreferanseri teksten
til de ulike kilder.Man nøyer seg derformed å liste opp de viktigste
kilder i vilkårligrekkefølge.

V. Nebdal Svendsen,E.J. Torblaa:
"Alkalireaksjoneri norske betongdammer"
NVE Publikasjonnr. V20, 28.1.1989

"Statusfor 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

VassdragsregulantenesForening:
"Temadagerfor vannkraftbransjen- Alkalireaksjoner(AAR)"
Kompendium (10-11.9.92)

ICOLD Draft Bulletin:
"AlkaliAggregateReactionin ConcreteDams"
Paris, October 1989

Kommentarertil ICOLDs Draft Bulletin
(15 uttalelserfra ulike medlemsland
datert des. -89 til mai -90)

Transactionsfra ICOLD kongresser
viktigstVolumeII, question57, fra 15. kongressi Lausanne1985

M. Berra and P. Bertacchi:
"Alkali-aggregatereactionin ConcreteDams"
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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