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SAMMENDRAG
Vassdragstilsynethar gjennomførten undersøkelseav 21 dammer i Norge for å
se om karbonatiseringer et problem ved betongdammer.Når betong karbonatiseres, vil armeringenlettere bli angrepet av rust. Ved utvelgelsenav dammene ble det tatt hensyn til beliggenhet,alder og i noen grad betongkvalitet. Undersøkelsenble gjennomførtpå en enkel måte med fenolftaleinsom
indikatorvæske.
Resultateneviste stort sett liten karbonatiseringpå de undersøktekonstruksjonene, og hovedkonklusjonener at karbonatiseringikke ser ut til å være
noe problem på norske betongdammer.
ABSTRACT
The Technical SupervisionDivisionhas done an investigationof 21 reinforced
concrete dams in order to decide whether carbonationis a problem for Norwegian dam owners. The dams were selected accordingto location,age and to
some extent concrete quality.The examinationof each dam was carried out in
a simple way with the use of phenolphthaleinto indicate the carbonation
depth.
The examined constructionsshowed a very small degree of carbonation,and
the main conclusionis that this phenomenondoes not seem to be a problem in
Norwegiandams.
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1,KARBONATISERING
1.1 Hva er karbonatiserin?
Når betong herder, reagerersement med vann og det blir bl.a. produsert kalsiumhydroksyd,Ca(OH)2. I tillegg finnes det i betongen alkalier i form av natriumoksydNa20 og kaliumoksydK20. Disse forbindelsene danner ioner i porevannetsom gir et basisk miljø med en pH-verdi
på ca 13 i betongen.Andre sementtyperog tilsetningav silika kan gi
noe lavere pH.
CO2 i lufta vil etter hvert reagere med Ca(OH)2 i betongen. Som vist i
figuren under, starter reaksjonenpå overflatenog går gradvis lenger
inn i konstruksjonenetter som CO2 trenger inn. Den kjemiske reaksjonen skjer hurtigst ved ca 60% relativ fuktigheti betongen:
Ca(OH)2 + CO2 -*CaCO3 + H20
Vann

Prosessenkalles karbonatisering,og pH-verdieni betongen reduseres
etter hvert til ca 9.
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Figur 1: Forenkletmodell for karbonatiseringav betong /2/.
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1.2 Karbonatiserin av armerte beton dammer
I fersk alkaliskbetong med pH-verdi på ca 13 vil det dannes en oksydfilm på armeringen.Denne filmen vil være som en beskyttendehinne på
stålet. Når betongen karbonatiseres,synker pH-verdieni betongen,og
beskyttelsenbrytes ned.
Uten beskyttelsevil armeringsståletlettere ruste når vann og oksygen
tilføres.Maksimal armeringskorrosjonfår vi ved en relativ fuktighet
på ca 90 %. Stål som ruster får en volumøkning,og dette kan etter
hvert sprenge ut betongen.
I figuren under er det vist et snitt av en armert betongkonstruksjon.
Karbonatiserings-og korrosjonsprosessener her illustrertnærmere.

—

KARBONATISERINGSFRONT

CO diffunderer inn,
pH verdien synker.
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Korrosjon starter,
sprekk i betongen

Stålet utvider seg,
avskaffing av betongen.

Fritt angrep av alle
stoffer, hurtig korrosjon
og tap av konstruktiv
bæreevne.
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Karbonatiseringshastigheten
avtar med tiden. Man kan anta at karbonatiseringsdybdenforandrerseg proposjonaltmed kvadratrotenav
tiden. Altså:
x = k • V-t
x = karbonatiseringsdybde
t = eksponeringstiden
k = en konstant som først og fremst avhenger av betongens kvalitet og
relativ fuktighet

Karbonatiseringer ikke skadelig for selve betongen.Den blir tvert i
mot tettere og sterkere enn en "frisk"betong. Karbonatiseringsprosessen vil derfor heller ha en gunstig effekt på uarmerte betongkonstruksjoner.

1.

Undersøkelsesmetoder

Den enklestemåten å undersøkebetongen på er å påføre en indikatorvæske som skifter farge når pH-verdienreduserestil ca 9. Fenolftalein er i utgangspunktetfargeløs.Sprayer vi den på karbonatisert
betong blir det ingen fargeendringmens "frisk" betong (pH-verdica
13) blir rød.
Dersom det kun registreressmå karbonatiseringsdybder,
er det normalt
ikke behov for ytterligereundersøkelser.Finner man imidlertidat
karbonatiseringengår inn til armeringeneller det er andre grunner
som taler for at armeringenbør kontrolleresnærmere, kan dette gjøres
ved hjelp av potensialmålinger.

Potensialmålingerer en ikke-destruktivmetode til å oppdage armeringskorrosjon.Metoden går ut på å etablerekontakt med armeringeni
et punkt og så måle potensialforskjellertil en referanseelektrodei
ulike punkter på betongoverflaten.
På bakgrunn av de målte potensialforskjeller
kan man si noe om graden
av korrosjon.
På figuren på neste side er det i prinsippetvist et opplegg for potensialmålinger.
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2.VASSDRAGSTILSYNETS
UNDERSØKELSE
2.1

Bak runn for undersøkelsen

Karbonatiseringer kjent som skadefenomenpå en del betongkonstruksjoner som kaier, bruer og balkonger.Vi har bl.a. eksemplerpå at balkonger har falt ned pga. stålkorrosjon.
På dammer har det tidligereikke vært registrertkarbonatiseringav
noen betydning.Dette kan imidlertidkomme av at man ikke har vært
oppmerksomnok på problemetog at det ikke har vært gjennomførtnoen
systematiskundersøkelsefor å kartleggeskadetypen.Vassdragstilsynet
har fått flere henvendelserfra dameiere angående karbonatiseringog
enkelte har allerede satt i gang omfattendeundersøkelserav armeringstilstandenpå sine dammer.

Som en del av Vassdragstilsynetsarbeid med sikkerhetsmessigovervåking av norske dammer, har vi sett det som viktig å kartlegge de skadetyper som er med på å bryte ned konstruksjonene.Det ble derfor
gjennomførten undersøkelseav en del utvalgte dammer for å få oversikt over problemetog for å kunne vurdere eventuelletiltak.
De enkelte dameiere ble tilskrevetvåren 1988, og undersøkelsenble
gjennomførti løpet av året. Etter å ha konferertmed VassdragsregulantenesForening om et eventueltfelles utspill, ble det til at
vi gjennomførteundersøkelsenselv.

(VVT)not/ejt/Karbo-undersøk
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Undersøkelsenstartet på dam Langfoss i Kragerøvassdraget.

2.2

Utvel

elseskriterier

For å få en viss tyngde i undersøkelsen,ble det i alt valgt ut 21
dammer. Selv om 21 kontrollertedammer er noe lite for å trekke sikre
konklusjoner,vil materialetlikevel gi en god indikasjonpå omfanget
av problemet.
Vassdragstilsynetønsket dessutenå undersøkede dammer hvor man antok
det var størst sannsynlighetfor karbonatisering,og har lagt vekt på
følgende forhold:
• Tilførselav CO2
CO2 er nødvendig for å få igang den kjemiske prossessen.Innholdet
av CO2 i luften vil være størst i mer forurensedestrøk som byer,
industristederosv.

(VVT)not/ejt/Karbo-undersøk

Fuktighet
Reaksjonenfordrer fuktighet,og karbonatiseringshastigheten
er
høyest ved ca 60% relativ fuktigheti betongen.På nedbørrike
steder, i trange dalfører og innerst i fjordarmer,er det sannsynligvis størst fuktighet.I høyfjelleter det vanligvis tørrere luft.
Temperatur
Hastighetenav en kjemisk prosess dobles grovt regnet for hver 10°C
temperaturenøkes. Det betyr at karbonatiseringsprosessen
vil gå
raskere for dammer i lavlandet,som i gjennomsnitthar høyere temperaturer enn f.eks. dammer i høyfjellet.

Alder
Erfaringerfra andre typer konstruksjonerhar vist at alder betyr en
del for graden av karbonatisering.Man regner vanligvis at konstruksjonene må være over 10 år gamle før karbonatiseringblir noe problem.

Betongens kvalitet
Lavt sementinnholdog høyt v/c-tall kan gi åpen porestrukturog lave
fastheteri betongen.I tilleggkan dårlige herdebetingelserog
slett utførelse føre til en porøs og utett betong. En slik betong
vil være mer utsatt for karbonatiseringenn normalt. Betongkvaliteten har bare i liten grad blitt tatt hensyn til ved utvelgelsen,da
man ikke har god nok detaljoversiktover dammenes tilstand.

(VVT)not/ejt/Karbo-undersøk
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2.

Utval te dammer

På bakgrunn av de anførte kriterierer følgendedammer valgt ut:
Dam

Dameier

Kartref.

Langlivatn

Oslo kommune

1

315,00

1940

hvelvdam m/
frostvegg

35

Nordbysjøen

Nedre Romerike
vannverk

2

229,80

1964

platedam

13

Sarpsfoss

Hafslund A/S

3

23,40

1952

lukedam

10

ørntjern

Skien kommune

4

Langfoss

A/S Vafoss
Brug

5

28,00

Fiskåvatn

ES Elkem

6

60,00

Tellenesvatn

Titania A/S

7

227,85 1968

platedam

17

Nespervatn

Vest-Agder
El.verk

8

893,00 1964

platedam m/
frostvegg

17

Laugarvatn

Utsira kommune

9

38,20

1969

platedam

10

10

879,65

1936

hvelvdam m/
frostvegg

23

Nedre Botnavatn

Nord-Hordaland 11
kraftlag.

281,12

1951

platedam

11

Vassdalsvatn

Høyanger
AluminiumA/S

12

683,30

1939

platedam m/
frostvegg

11,5

Sørdalsvatn

ES Elkem

13

270,00

1952

hvelvdam

10

Berildvatn

Rauma kommune

14

351,00

1967

lukedam

5

Reinsetvatn

Kr. sund El.v.

15

15,50

1944

hvelvdam

19

1951

lukedam

6

BjølsegrøvatnA/S Bjølvefossen

HRV

Ferdig
år

174,00 1961

Damtype

Damhøyde

hvelvdam m/
frostvegg

6

1955

hvelvdam m/
frostvegg

10

1947

platedam m/
frostvegg

6

Fjæremsfossen Tr.heim El.v.

16

Andfiskvatn

17

241,60

1952

platedam

15

A/S Norsk Jernv

Haugsvik

Norsk Hydro

18

280,00

1948

platedam

10

Kvitfosselva

LofotkraftI/S

19

245,20

1956

hvelvdam

14

Kåvatn

Alta kraftlag

20

119,00

1952

platedam

16

Hammerfestkr

Hammerfestkrv

21

105,50

1950

hvelvdam

12
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13
12
•
1

10

9

•
•
7

•6

5

•4

12
2.4 G ennomførin av undersøkelsen
Kontroll av karbonatiseringble utført på en enkel måte. Vi benyttet
en indikatorvæskesom skiftet farge med pH-verdien.Fenolftaleingir
rød farge når betongen er "frisk" (basisk)og ingen farge når betongen
har en pH-verdi på ca 9 eller lavere.

Det ble tatt minst 14 prøver av hver dam, for å få et visst statistisk
grunnlag.Prøvene ble tatt slik at alle deler av dammen var godt representert.Vi begynte med å sprute fenolftaleinpå betongoverflaten
og hugget oss etter hvert inn i betongen til vi fikk rødt fargeomslag.
Karbonatiseringsdybden
ble målt med skyvelære.

(VVT)not/ejt/Karbo-undersøk
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Prøvestedene ble avmerket på en oversiktstegning og resultatene ført
inn på et skjema.

Normalt er all betong karbonatisert i overflaten. Dessuten karbonatiseres de ytterste mm av betongen ofte noe raskere enn resten fordi det
ytterste laget kan ha fått noe dårligere utførelse eller har vært
utsatt for nedbryting.

Vi regner karbonatiseringsdybder mindre enn 10 mm som ubetydelige.
Vanligvis vil målte dybder fra 10-25 mm heller ikke bety noe, men man
bør da sjekke om armeringen er plassert som forutsatt (50 mm overdekning på vannsiden og 40 mm på luftsiden). Utviklingen må også vurderes. Hvis en dam i løpet av relativt kort tid (f.eks. 10 år), viser
karbonatiseringsdybder på ca 20 mm, bør konstruksjonen undersøkes
jevnlig.

(VVT)not/ejt/Karbo-undersøk
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2.

Resultater
Dam Lan livatn. Prøvene på dammens vannside og brystning viste

ingen karbonatisering.På frostveggenvarierte karbonatiseringsdybden
fra 2-10 mm.
Dam Nordb s'øen. Det ble målt karbonatiseringsdybder
fra 1-9 mm på
dammen. De største karbonatiseringsdybdene
er på vestsiden;noe som
kan skyldes at vindforholdeneer slik at mer CO2 tilførespå denne
delen eller at en har lokale temperaturforskjeller.
Betongkvaliteten
er den samme for hele dammen.
Dam Sar sfoss. Ubetydeligekarbonatiseringsdybder(1-3 mm).
4. Dam Ørnt.ern.Resultateneviste 1-3 mm karbonatiseringpå selve
dammen og 5-15 mm på frostveggen.Det er naturlig med større karbonatiseringsdybderpå frostveggensom er av dårligerebetongkvalitet.
Dam Lan foss. På selve dammen var karbonatiseringenfra 5-10 mm.
På frostveggenvar dybdene fra 5-15 mm. Ellers var det jevnt over
større dybder på venstre enn på høyre side.
Ekstraprøverpå stasjonenviste over 20 mm karbonatisering.På en av
disse prøvene ble det ikke fargeomslagoverhodet.Betongen har en bløt
konsistens.Det kan være fare for rust på armeringenog saken bør undersøkes nærmere.
Dam Fiskåvatn.Prøveresultatenevarierte fra 2-10 mm og var jevnt
fordelt over dammen, også på frostveggen.
Dam Tellenesvatn.Karbonatiseringsdybden
var høyst 4 mm og omtrent
det samme over hele dammen.
Dam Nes ervatn. Prøvene på selve dammen viste karbonatiseringsdybder mindre enn 5 mm, omtrent 0 på pilarene.På frostveggenviste
prøvene fra 5-8 mm.

Dammer Lau arvatn. På dammens luftsidevar karbonatiseringsdybdene
fra 1-10 mm. På dammens vannside var det nærmest ikke målbare dybder.

(VVT)not/ejt/Karbo-undersøk
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Dam B'ølse røvatn. Det ble målt dybder fra 1-5 mm på dammens
luftside,mens det ikke var noe på dammens vannside.
Dam Nedre Botnavatn.På dammens vannside ble det ikke registrert
karbonatisering,mens dybden på luftsidenvar 1-8 mm.

Ubetydeligkarbonatiseringpå dam Nedre Botnavatn.
12. Dam Vassdalsvatn.Praktisk talt ingen karbonatiseringpå selve
dammen (1-2 mm). Ubetydeligogså på frostveggen(4 mm).
1 . Dam Sørdalsvatn.Ubetydeligekarbonatiseringsdybder(1-3 mm).

Dam Berildvatn.Karbonatiseringsdybdene
varierte en del. Stort
sett var de små (mindreenn 10 mm), men på enkelte pilarer var dybdene
større enn 25 mm. (Dårligfargeomslagogså ved 25 mm, men det var problemer med å hugge seg lenger inn). Betongen var bløt med nærmest såpekonsistens.Armeringenvil her være utsatt for rust; hvis den da
ikke alleredehar rustskader.Det må treffes tiltak på dammen og
kraftverkethar alleredeplanlagt å kapsle inn hele dammen med ny
betong.

Dam Reinsetvatn.Ubetydeligekarbonatiseringsdybder(1-2 mm).

(VVT)not/ejt/Karbo-undersøk
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Dam F'æremsfossen.3 av prøvene viste en karbonatiseringsdybde
på
3-4 mm, mens resten ikke viste målbare dybder.
Dam Andfiskvatn.Praktisk talt ingen karbonatisering(1 mm).
Dam Hau svik. Ubetydeligekarbonatiseringsdybder.
1 .

Dam Kvitfosselva. Karbonatiseringsdybder fra 1-2 mm. Enkelte

steinreirviste dybder opp til 4 mm.
Dam Kåvatn. På vannsidenvar det ingen målbare karbonatiseringsdybder. På luftsidenog innvendigdammen var det maks 3 mm.
Dam for Hammerfestkraftverk.Prøvene viste ingen tegn til karbonatisering(1 mm).

2.6

Vurderin

av resultatene

Hovedkonklusjonener at karbonatiseringikke ser ut til å være noe
problem på norske betongdammer.Resultaterfra en del andre dammer som
Vassdragstilsynethar undersøkt,bekrefterogså dette. Bortsett fra én
dam (Berildvatn)var karbonatiseringsdybdene
så små at det ikke var
behov for supplerendeundersøkelser.På Berildvatnvalgte dameier å
utbedre dammen direkte uten å vurdere eventuelleskader på armeringen.
Det er ellers vanskeligå trekke noen konklusjonav hvilke faktorer
som har innvirketpå karbonatiseringsdybden.
Resultateneer nokså
like, og verken alder eller plasseringser ut til å ha noen avgjørende
betydning.
CO2-innholdeti lufta er ikke kontrollertnoe sted, men det er rimelig
å anta at innholdeter størst i nærheten av byer og industristeder.
Imidlertidviste ikke undersøkelsenstørre karbonatiseringsdybder
på
dammer i disse områdene.Plasseringi høyfjelletkontra lavlandetvar
det heller ikke mulig å si noe om.

(VVT)not/ejt/Karbo-undersøk
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Enkelte steder var det også tydelig forskjellpå karbonatiseringsdybder mellom ulike partier av dammen. Årsaken kan være forskjellpå nedbrytingen,lokale temperaturforskjeller
og det kan dessuten være et
lokalt vinddrag som fører med seg CO2.

Praktisk talt ingen karbonatiseringi sprekken.

Det ser ut til å være en sammenhengmellom karbonatiseringog betongkvalitet.På flere dammer er det forskjelligbetongkvalitetpå selve
dammen og frostveggen,og resultatenefra undersøkelsenviser tydelig
forskjellpå karbonatiseringsdybdene.
Under prøvetakingenble det også
merket forskjellpå betongen.Der hvor den var hard og fast ved hugging
var det liten karbonatisering,mens bløt betong ga høyere verdier.

(VVT)not/ejt/Karbo-undersøk
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3,UTBEDRINGSTILTAK
Dersom en korrosjonsprosessfår utvikle seg fritt, vil den etter hvert
bli synlig fordi korrosjonsproduktene
sprengerut betongen.Armeringskorrosjonvil i mange tilfellermedføre redusertheft mellom betong
og armering i tillegg til at armeringenstverrsnittetter hvert reduseres. Hvis karbonatiseringsfronten
når armeringenog korrosjonsprosessen begynner,kan rehabiliteringstiltak
bli meget omfattendeog
kostbare.Det er derfor viktig å undersøkekarbonatiseringsdybden
med
jevne mellomrom,slik at en eventueltkan sette i gang forebyggende
tiltak som hindrer videre utvikling.
Nedenfor er det nevnt aktuelleutbedringstiltak.Noen av disse er ennå
på eksperimentstadiet.

.1 Konstruktive

inn

re

vil si å fjerne karbonatisertbetong i nødvendigutstrekning.Armeringen må eventueltsandblåsesog tverrsnittetbygges opp igjen til teoretisk profil. Beskyttelse (membran)vurderes.Dersom armeringenallerede har store rustskader,må en større ombyggingplanlegges.
Det finnes mye litteratursom tar for seg sårflikking,reparasjonsmørtler, rengjøring,etc.

.2 Passiv

besk

ttelse

betyr å skape en mer eller mindre tett barriere mellom det skadelige
miljøet og betongen.
For å hindre eller begrense karbonatisering,brukes en såkalt karbonatiseringsbrems.Denne skal kunne bremse inntrengningav CO2

-

molekyler,men slippe ut vanndamp.Dette er mulig fordi CO2-molekyler
er større enn vanndampmolekyler.Det finnes en rekke forskjelligeprodukter på markedet.Felles for dem alle er at påføringsmetode,lagtyk-

(VVT)not/ejt/Karbo-undersøk
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kelse, herdebetingelser etc, er svært viktig for resultatet. Alkalier
fra den innenforliggende friske betongen kan etter hvert realkalisere
den karbonatiserte betongen. Realkaliseringsprosessen kan aksellereres
ved å påføre betongoverflaten et alkalisk miljø i form av pasta,
væske, gel eller liknende.

. Realkaliserin
går ut på å gjenopprettedet basiske miljøet i karbonatisertbetong.
Det skilles mellom passiv (beskrevetforan) og aktiv realkalisering.
Ved den aktive metoden benyttes et elektrodenettog en alkalisk elektrolytt.Armering og elektrodenettkoples til en spenningskilde,og
alkaliskesalter vil da vandre fra elektrolyttenog inn i den karbonatisertebetongen.Når betongen er realkalisertbeskyttes den med
en karbonatiseringsbrems.

.4Katodisk besk

ttelse

betyr å forandrestålets potensialetil et nivå hvor det ikke korroderer. Dette kan gjøres ved å kople sammen armeringenmed et mer uedelt
metall. Armeringenblir katode, og det uedle metallet anode (offeranode). Anoden tæres etter hvert bort og må skiftes. Denne metoden
blir benyttet på stålkonstruksjoneri sjøen. Skal den være effektiv på
armerte betongkonstruksjoner,
krever dette god sammenhengmellom armeringsstengene.

3.5Uttørking
av betongen er også en mulig metode for å stoppe karbonatisering.Men
i praksis vil dette være nærmest umulig for betongkonstruksjoneri
vann.

(VVT)not/ejt/Karbo-undersøk

20

EGEN
KONTROLL
4.DAMEIERS
Som beskrevetunder pkt 2.4 (Gjennomføringav undersøkelsen),kan den
enkelte dameier selv kontrolleresin dam for karbonatiseringf.eks.
under hovedinspeksjoner.
Det man trenger av utstyr er følgende:
Murhammer,bormaskine.l. for å komme litt inn i betongen.
Fenolftaleinoppløsning,
f.eks. 1% i etanol. Dette fås kjøpt på apotek.
Skyvelæree.l. for å måle karbonatiseringsdybder.
Det bør tas en del prøver av hver dam for å få en viss bakgrunn for
resultatene.Prøvene bør dessuten fordelesover hele dammen. Prøvestedene avmerkespå en oversiktstegning.Karbonatiseringsdybdene
måles
jevnlig på hvert område, slik at man over år kan se om det er noe endring.
Det er viktig at resultatenedokumenteres.I vedleggeter det gjengitt
de skjema Vassdragstilsynetbrukte i sin undersøkelseog som kan være
grunnlag for dameiers egne skjema.
Armeringensoverdekningkan være svært varierende,og ofte mindre enn
damforskrifteneskrav (50 mm på vannsidenog 40 mm på luftsiden).Hvis
man er i tvil kan man måle dybden med et overdekningsmeter(covermeter). Det finnes en rekke varianterog typer på markedet.
Dersom karbonatiseringsdybden
blir mer enn 25 mm eller nærmer seg armeringen,kan det være grunn til å trekke inn en rådgivendeingeniør
for å vurdere situasjonen.Potensialmålingermå eventueltvurderes.
Dersom man alleredehar fått rustsprengning,kan konstruktivetiltak
bli nødvendig.
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