Faste Batteri Vej 78, bygn. G.
Undersøgelse af beton i bundplade

20. august 2020

Faste Batteri Vej 78, bygn. G.
Undersøgelse af beton i bundplade

Rekvirent:
Københavns Kommune
Borups Allé 177
2400 København NV
Udarbejdet af:
Teknologisk Institut
Gregersensvej 4
2630 Taastrup
Byggeri og Anlæg
Allan Skydsbæk Hansen
Morten Holten Petersen
Kvalitetssikring:
Sagsansvarlig: Allan Skydsbæk Hansen, tlf. 7220 2812, alsh@teknologisk.dk
Godkendt af: UHJ/LNTH/MEG
Opgavenr.: 929174
Versionsnr.: 011
20. august 2020

Resultater af Instituttets opgaveløsning beskrevet i denne rapport, herunder fx vurderinger, analyser og udbedringsforslag,
må kun anvendes eller gengives i sin helhed, og må alene anvendes i denne sag. Instituttets navn eller logo eller medarbejderens navn må ikke bruges i markedsføringsøjemed, medmindre der foreligger en forudgående, skriftlig tilladelse hertil fra
Teknologisk Institut, Direktionssekretariatet.
Side 2 | 929174_ALSH20_011.docx

TEKNOLOGISK INSTITUT

Indhold
1.

Objekt ................................................................................................................................................................. 4

2.

Baggrund ........................................................................................................................................................... 4

3.

Formål ................................................................................................................................................................ 4

4.

Data og modtagne informationer ................................................................................................................ 4

5.

Metoder og omfang ........................................................................................................................................ 4

6.

Resultater .......................................................................................................................................................... 5

7.

Vurdering ........................................................................................................................................................... 6

8.

Dokumentation ................................................................................................................................................ 9
8.1.

Udtagning af borekerner ............................................................................................................. 9

8.2.

Makroanalyse ................................................................................................................................ 14

8.3.

Mikroanalyse ................................................................................................................................. 26

8.4.

Trykstyrkebestemmelse ............................................................................................................. 46

Side 3 | 929174_ALSH20_011.docx

TEKNOLOGISK INSTITUT

1.

Objekt

Objekt for undersøgelsen er beton fra bundplade til ejendommen beliggende på Faste Batteri Vej 78,
bygning G, 2300 København S.

2.

Baggrund

Bundpladen er støbt i perioden 10.–19. juli 2018, og der er anvendt ca. 3100 m3 beton til den 2 meter tykke plade.
Københavns kommune har oplyst, at der er uoverensstemmelse mellem den leverede beton og det
der ligger til grund for byggetilladelsen. På den baggrund ønskes foretaget destruktive undersøgelser.

3.

Formål

Ifølge aftale med rekvirenten har undersøgelsen til formål at undersøge styrke og kvalitet af betonen i
bundpladen.
Følgende undersøgelse er aftalt:
• Udtagning af 4 borekerner til dybde af 60-80 cm.
• Trykprøvning af delprøver fra kernerne.
• Petrografisk analyse af alle kerner for vurdering af miljøklasse, v/c-forhold og eventuel tilstedeværelse af fremmedlegemer i betonen.
Vurderingen er alene baseret på prøverne og ikke på projektmateriale eller andre dokumenter i sagen, ligesom vi alene har foretaget de vurderinger, der er formuleret i henhold til ordrebekræftelsen.

4.

Data og modtagne informationer

Rekvirenten har udleveret følgende:
• Brev fra rekvirenten (Københavns Kommune) til ejendommens ejer dateret 7. maj 2020, som
danner baggrund for nærværende undersøgelse.

5.

Metoder og omfang

Der er udtaget i alt 4 borekerner. Placering af borekerner fremgår af Figur 5-1. Kernerne er som udgangspunkt placeret mod hjørnerne af bundpladen, dog under hensyntagen til at gennemskære så
lidt armering fra vægge og søjler som muligt. Kernernes endelige placering er udvalgt af Teknologisk
Institut og godkendt af repræsentant for Bach Gruppen A/S, Henrik Bo Bach.
Der er udført følgende undersøgelser på borekernerne:
• Registrering af evt. fremmedlegemer og vandrette støbeskel synlige på makroniveau.
• Petrografisk analyse på hver borekerne.
• Trykprøvning af 4 udskårne delprøver fra hver af borekernerne.
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K2
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K4

Figur 5-1. Udsnit af tegning med markering af borekernernes placering på bundpladen (nord opad).

6.

Resultater

I det følgende gives en kortfattet sammenfatning af resultater fra de gennemførte undersøgelser. For
en mere detaljeret beskrivelse af analyserne henvises til dokumentationsafsnit 8.
De 4 kerner udtaget fra bundpladen har alle den samme opbygning med følgende lag: Gulvbeton,
polystyren, beton 1 og beton 2. De enkelte lag består overordnet af samme materialetyper. Endvidere ses der i kerne 3 nogle tynde lag af henholdsvis hvid mørtel og cementlag, som findes mellem
lagene af beton 1 og beton 2. I samtlige kerner ses manglende vedhæftning mellem beton 1 og beton 2.
Beton 2 er en genbrugsbeton, da der er anvendt nedknust beton som tilslag. Der er i denne betontype ligeledes fundet nedknust teglsten i mindre omfang. Omkring armeringen i beton 1 ses belægning af en betontype tilsvarende beton 2.
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Tabel 1 viser en opsummering af kernernes opbygning i detaljer.
Type

Overordnet type

Lagtykkelser [mm]
Kerne 1

Kerne 2

Kerne 3

Kerne 4

Gulvbeton
Polystyren

Ej undersøgt
Ej undersøgt

117
142

123
140

137
115

110
100

Beton 1

Granitbeton

315-329*

490

427-433

318-349*

Lag rigt på hvide korn
Tæt gråt lag

-

-

10-17
Op til 2,5

-

Genbrugsbeton

Min. 455-475*

-

Hvid mørtel
Cementlag
Beton 2

Min. 200-210 Min. 426-449*

Maks dybde af borekerne under over1049
753
side af gulv:
Tabel 1. Lag og lagtykkelser i kernerne. *) Indeholder støbeskel.

900

987

De relevante resultater for vurdering af miljøklassen fra den udførte laboratorieprøvning findes i tabel 2.
Betontype

Trykstyrke
[MPa]

v/c-forhold

Groft tilslag
(>4 mm)

Indhold af porøs
flint i sandet

Densitet
[kg/m3]

1

62,5 / 63,0

0,45±0,03

Granit

>2 vol%*

2250 / 2270

2

15,5 / 20,8

≥0,60

Nedknust beton

<1 vol%

1960** / 2010

Tabel 2. Udvalgte resultater fra den udførte prøvning sammenfattet for alle 4 kerner. *) I kerne K4 ses et lag på
78-109 mm i undersiden af Beton 1, hvor indholdet af porøs flint vurderes til at være <1 vol%. **) Densitet er
lavere end for ”normalbeton”.

7.

Vurdering

På baggrund af den udførte undersøgelse vurderer Teknologisk Institut følgende:
De 4 kerner, udtaget fra hver sit hjørne af bundpladen, har samme opbygning, og hvert enkelt lag i
kernerne består overordnet af samme materialetyper. Derfor er der i nedenstående tabel givet en
samlet vurdering af de anvendte betontyper.
De to betontypers miljøklasse er vurderet efter DS 2426, da det var den gældende betonstandard, da
byggeriet blev projekteret.
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Betontype

Trykstyrke1)

v/c-forhold2)

Stentilslag3)

Sandtilslag4)

Samlet5)

Beton 1

Ekstra aggressiv

Aggressiv

Ekstra aggressiv

Passiv*

Passiv

Beton 2

Passiv

Passiv

Passiv

Ekstra aggressiv

Passiv

Tabel 3. Tabellen angiver for hver målt parameter, hvilken miljøklasse betonen maksimalt kan tilskrives for den
enkelte parameter. *) I kerne K4 ses et lag på 78-109 mm hvor sandet har et indhold af porøs flint <1 vol% af
sandet, laget vurderes ikke at være repræsentativt for Betontype 1 generelt. 1), 2), 3), 4), 5) Henvisning til nedenstående bedømmelseskriterier.

For parameteren trykstyrke gælder, at betonen skal være i styrkeklasse C40/50 for at kunne henføres til ekstra aggressiv miljøklasse. På baggrund af to prøvningsresultater kan man ikke udtale sig om
styrkeklasse, men da de målte værdier for beton 1, 62,5 og 63,0 MPa, ligger væsentligt over 40 MPa
er det overvejende sandsynligt, at beton 1 opfylder krav til styrkeklasse C40/50.
For beton 2 gælder på tilsvarende vis, at man ikke på baggrund af to prøvningsresultater kan udtale
sig om styrkeklassen. De målte værdier på 15,5 og 20,8 MPa er så lave, at beton 2 i henhold til EN13791:2019 (Vurdering af eksisterende betonkonstruktioners og præfabrikerede betonelementers
trykstyrke) kun kan henføres til passiv miljøklasse.
1)

For parameteren v/c-forhold gælder, at beton skal have et v/c-forhold på max. 0,45 for at kunne
henføres til aggressiv miljøklasse, hvorfor beton 1, med et v/c-forhold på estimeret 0,45±0,03, vurderes maksimalt at kunne henføres til aggressiv miljøklasse. For moderat miljøklasse må v/c-forholdet
maksimalt være 0,55, hvorfor beton 2, med et v/c-forhold på mere end 0,60 kun kan henføres til passiv miljøklasse.
2)

For parameteren stentilslag vurderes de anvendte granitter i beton 1 at kunne henføres til ekstra
aggressiv miljøklasse. Da der er anvendt nedknust beton som stentilslag i beton 2 kan denne ikke
henføres til højere miljøklasse end passiv miljøklasse.
3)

For parameteren sandtilslag vurderes, at indholdet af reaktive korn i beton 1 generelt er højere end
2 vol. % og derfor kan betonen kun henføres til passiv miljøklasse. Sandtilslaget i beton 2 vurderes at
indeholde mindre end 1 vol. % og betonen kan derfor henføres til ekstra aggressiv miljøklasse.
4)

Samlet vurderes betonen i de udtagne borekerner, både beton 1 og beton 2, kun at kunne henføres
til passiv miljøklasse.
5)
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Dokumentation
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8.

Dokumentation

8.1.

Udtagning af borekerner

Udført
Udtagning af borekerner er udført den 2. juli 2020 af H/H Diamant under overvågning af Allan Skydsbæk Hansen, Teknologisk Institut.
Metode
Borekerner er udtaget med vandkølet diamantboreudstyr efter TI-B 1 (87).
Omfang
Der er udtaget i alt 4 borekerner ø105 mm. Placering af borekerner fremgår af Figur 5-1. Kernerne er
som udgangspunkt placeret mod hjørnerne af bundpladen, dog under hensyntagen til at gennemskære så lidt armering fra vægge og søjler som muligt. Kernernes endelige placering er udvalgt af
Teknologisk Institut og godkendt af repræsentant for Bach Gruppen A/S, Henrik Bo Bach.
Resultat
Kernerne er udtaget som følger:
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Kerne 1:
Kernen er udtaget på Faste Batteri Vej 78, bygn. G. i bundplade.
Kernen er udtaget mod det nordvestlige hjørne, 2,5 m fra vægge. Ved boringen er registreret et
vandret støbeskel ca. 32 cm under overfladen af bundpladen. Der var ikke vedhæftning i støbeskellet.
Registrering af borehul var vanskelig, da der kontinuerligt løb vand fra polystyrenlaget ned i borehullet.
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Kerne 2:
Kernen er udtaget på Faste Batteri Vej 78, bygn. G. i bundplade.
Kernen er udtaget mod det nordøstlige hjørne, 2,5 m fra vægge. Det lykkedes ikke at få den nederste del af kernen op, da der formentlig er et lodret jern i bunden af kernen.
Registrering af borehul var vanskelig, da der kontinuerligt løb vand fra polystyrenlaget ned i borehullet.
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Kerne 3:
Kernen er udtaget på Faste Batteri Vej 78, bygn. G. i bundplade.
Kernen er udtaget mod det sydvestlige hjørne, 2,1 m ud fra søjle og vægge. Ved boringen er der
registreret to vandrette støbeskel ca. 44 og 65 cm under overfladen af bundpladen. Der var ikke
vedhæftning i støbeskellene.
Registrering af borehul var vanskelig, da der kontinuerligt løb vand fra polystyrenlaget ned i borehullet.
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Kerne 4:
Kernen er udtaget på Faste Batteri Vej 78, bygn. G. i bundplade.
Kernen er udtaget mod det sydøstlige hjørne, 2,5 m fra vægge. Ved boringen er der registreret et
vandret støbeskel ca. 35 cm under overfladen af bundpladen. Der var ikke vedhæftning i støbeskellet.
Registrering af borehul var vanskelig, da der kontinuerligt løb vand fra polystyrenlaget ned i borehullet.
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8.2.

Makroanalyse

Udført
Makroanalyse af borekerner er udført over perioden fra den 6. juli til den 14. august 2020 af Morten
Holten Petersen.
Metode
Makroanalyserne er udført ved visuel betragtning af dels de udborede kerner og dels skårne flader,
efter at kernerne er indstøbt i epoxy tilsat fluorescerende farvestof og gennemskåret. Revnevidder er
målt med PEAK, Stand Micro 25X og 50X.
Kvalitative vurderinger angives som:

Revnevidde definitionen følger DS/EN 423.

Grad
0
1
2
3

Revner
Grove
Fine
Mikro

Mængde
Ingen eller lidt
Nogle eller noget
En del
Meget eller mange

Revnevidder
>0,1 mm
0,01-0,1 mm
<0,01 mm

Omfang
Der er foretaget makroanalyse af 4 stk. udborede kerner.
Prøve nr.

Objekt

Kernetilstand ved modtagelse

K1
K2
K3
K4

Bundplade
Bundplade
Bundplade
Bundplade

I 3 stykker; 1 brudzone langs vandret støbeskel
I 2 stykker; 1 brudzone langs vandret støbeskel
I 3 stykker; 1 brudzone langs vandret støbeskel
I 3 stykker; 1 brudzone langs vandret støbeskel

Kernerne indeholder flere lag og typer af beton, benævnt som følger:
Type

Overordnet type

Kerne 1

Gulvbeton*
Polystyren*
Beton 1a
Beton 1b

Kerne 2

Kerne 3

Beton, ikke undersøgt
X
X
Polystyren
X
X
Granitbeton
X
X
Granitbeton
X
Lag rigt på kun hvide
Hvid mørtel
korn
Cementlag
Tæt gråt lag
Beton 2a
Genbrugsbeton
X
Beton 2b
Genbrugsbeton
X
NB: de observerede typer i kernerne er markeret med X. *) Disse lag er ikke undersøgt.

X
X
X

Kerne 4
X
X
X
X

X

-

X

X
X

X

Resultat
Resultatet fremgår af efterfølgende sider:
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Makroanalyse

Kerne nr.: K1

Prøvebeskrivelse
Længde: 1049 mm. Diameter: 105 mm.
Kernen består af følgende lag:
Lagtype

Lagtykkelse [mm]

Gulvbeton*

117

Polystyren*

142

Beton 1a

65

Beton 1b

250-264

Beton 2a

370-390

Beton 2b

Min. 85

*Disse lag er ikke undersøgt.

Figur 8-1. Foto af kerne K1, med markering af de forskellige betonlag. Nederst på fotoet ses hhv. gulvbeton (tv. )
og polystyren (th.).

Mellem Beton 1a og 1b ses et relativt lige støbeskel med vedhæftning mellem de to betonlag.
Mellem Beton 1b og 2a ses et ujævnt støbeskel uden vedhæftning mellem de to lag.
Mellem Beton 2a og 2b ses et relativt lige støbeskel med vedhæftning mellem de to betonlag.
Ingen af støbeskellene udviser tegn på rugøring inden påstøbning. I de to støbeskel med vedhæftning ses stedvist et tyndt hvidt lag med lagtykkelse på <0,2 mm.
Betonsammensætning, Beton 1a og 1b:
Sten (> 4 mm): Stentilslaget består af kantede korn af granit. Største kornstørrelse på 8 mm. Indholdet
af sten er lavt. Stentilslaget er ensartet fordelt.
Sand (≤ 4 mm): I sandet ses et meget højt antal hvide korn. På makroniveau ses ingen tegn på alkalikiselreaktioner i form af ”pop-out’s” eller gel-udsvedning.
Pasta: Mørkegrå og ensartet.
Betonsammensætning, Beton 2a og 2b:
Sten (> 4 mm): Stentilslaget består af ca. lige mængder nedknust beton og kantede granitkorn,
hvor der stedvist ses pastarande omkring kornene. Indholdet er lavt til middel (lavt i 2b). Stentilslaget er forholdsvis ensartet fordelt. Største stenstørrelse er 12 mm.
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Den nedknuste beton består af kantede fragmenter af minimum 2 typer beton, dels en med
hvid pasta og sten af granit (mest hyppig) umiddelbart af samme type som i resten af betonen,
og dels en med mørkegrå pasta og ukendt stentilslag. Derudover ses enkelte korn af flint (tæt og
porøs) og diverse andre bjergarter, samt enkelte fragmenter af teglsten.
Sand (≤ 4mm): I sandet ses nogle hvide korn. På makroniveau ses ingen tegn på alkali-kiselreaktioner i
form af ”pop-out’s” eller gel-udsvedning.
Pasta: Lysegrå og ensartet, en smule lysere i Beton 2b.
Revner, luftindeslutninger og andre defekter (hele kernen)
Beton 1a og 1b: Der ses en fin lodret revne fra undersiden af Beton 1b og ca. 100 mm op. Omkring
armeringen ses dels belægninger (i begge armeringsniveauer) af beton af samme type som Beton 2
og langs nederste armering ses en aflang luftindeslutning på mindst 11x2 mm.
Beton 2a og 2b: Ingen synlige revner eller defekter.
Armering (hele kernen)
Armering

Mindste dæklag [mm]

Ø25

92

Ø12

243

Ø12

255

Bemærkninger:
Belægninger af beton (som Beton 2) langs oversiden af
armeringen.
Belægninger af beton (som Beton 2) langs oversiden af
armeringen.
Luftindeslutning og belægninger af beton (som Beton 2)
langs oversiden af armeringen.

Dæklag til armeringen er målt til oversiden af Beton 1a.
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Fotodokumentation – makroanalyse

Figur 8-2: Kerne K1 efter udboring. Nederst på fotoet ses hhv. gulvbeton (tv. ) og polystyren (th.). ↔ = placering
af prøve udtaget til trykprøvning (T).

Figur 8-3: Kerne K1 efter indstøbning og gennemskæring (kernedelen th. på fotoet er dog ikke indstøbt). Pile =
placeringen af de 3 støbeskel; T = 206 mm prøve udtaget til trykprøvning; Gul ramme = placering af tyndslib.

Figur 8-4: Samme som ovenstående foto taget i UV-lys, der får de epoxy-imprægnerede dele, herunder revner
og porøsiteter, til at lyse op.

Figur 8-5: Fotoet viser en del af Beton 2a på kernens cylinderflader. Stentilslaget består overvejende af
nedknust beton (eksempler markeret) og granit, derudover ses bla. enkelte fragmenter af teglsten.
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Makroanalyse

Kerne nr.: K2

Prøvebeskrivelse
Længde: 753 mm. Diameter: 105 mm.
Kernen består af følgende lag:
Lagtype

Lagtykkelse [mm]

Gulvbeton*

123

Polystyren*

140

Beton 1
*)

Min 490

Disse lag er ikke undersøgt.

Kernen omfatter ud over belægningen (gulvbeton og polystyren) kun én type beton, i undersiden af
kernen ses dog et aftryk med rester af lysegrå pasta fra et underliggende lag.

Figur 8-6. Foto af kerne K2. Til venstre på fotoet ses gulvbeton og polystyren.

Betonsammensætning, Beton 1
Sten (≥ 4 mm): Stentilslaget består af kantede korn af granit. Største kornstørrelse på op til 10 mm.
Indholdet af sten er lavt. Stentilslaget er ensartet fordelt.
Sand (≤4 mm): I sandet ses et meget højt antal hvide korn. På makroniveau ses ingen tegn på alkalikiselreaktioner i form af ”pop-out’s” eller gel-udsvedning.
Pasta: Mørkegrå og ensartet.
Revner, luftindeslutninger og andre defekter
Omkring armeringen ses rester af en anden betontype end den, som kernen består af. Ved den øverste armering fremstår resterne porøse og indeholder bl.a. fragmenter af nedknust beton med hvidgrå pasta. Langs undersiden af armeringen ses en revne med revnevidde op til 0,06 mm.
Armering (hele kernen)
Armering

Mindste dæklag [mm]

Ø25

95

Ø12

224

Bemærkninger:
Belægninger af beton langs oversiden af armeringen.
Revne langs undersiden.
Belægninger af beton langs oversiden af armeringen.

Dæklag til armeringen er målt fra oversiden af Beton 1.

Side 18 | 929174_ALSH20_011.docx

TEKNOLOGISK INSTITUT

Fotodokumentation – makroanalyse

Figur 8-7: Kerne K2 efter udboring. Til venstre på fotoet ses hhv. gulvbeton og polystyren. ↔ = placering af
prøve udtaget til trykprøvning (T).

Figur 8-8: Den imprægnerede del af kerne K2 (minus gulvbeton, polystyren og sektion udtaget til trykprøvning)
efter indstøbning i epoxy og gennemskæring. Pile = placeringen af armering.

Figur 8-9: Samme som ovenstående foto taget i UV-lys der får de epoxy-imprægnerede dele, herunder revner
og porøsiteter, til at lyse op.

Figur 8-10: Fotoet viser niveauet for Ø25 mm armeringen i Beton 1, på kernens cylinderflader. Omkring armeringen ses rester af en anden betontype med fragmenter af nedknust beton (pil).
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Makroanalyse

Kerne nr.: K3

Prøvebeskrivelse
Længde: 900 mm. Diameter: 105 mm.
Kernen består af følgende lag:
Lagtype

Lagtykkelse [mm]

Gulvbeton*

137

Polystyren*

115

Beton 1
”Hvid mørtel”
Beton 2

427-433
10-17
200-210

*Disse lag er ikke undersøgt.

Mellem Beton 1 og Beton 2 ses et ujævnt støbeskel uden vedhæftning mellem de to lag.
Støbeskellet udviser ikke tegn på rugøring inden påstøbning. Over støbeskellet ses i Beton 1 et lag
mørkegrå pastarig mørtel/svumme på 2-2,5 mm, og oven over dette lag ses en 10-17 mm tyk zone
uden sten og med et meget højt indhold af hvide korn i sandet (benævnt ”Hvid mørtel”).

Figur 8-11. Foto af kerne K3, med markering af de forskellige betonlag. Til venstre på fotoet ses hhv. gulvbeton
og polystyren.

Betonsammensætning, Beton 1:
Sten (≥ 4 mm): Stentilslaget består af kantede korn af granit. Største kornstørrelse på 11 mm. Indholdet af sten er lavt. Stentilslaget er ensartet fordelt.
Sand (≤ 4 mm): I sandet ses et meget højt antal hvide korn. På makroniveau ses ingen tegn på alkalikiselreaktioner i form af ”pop-out’s” eller gel-udsvedning.
Pasta: Mørkegrå og ensartet.
Betonsammensætning, Beton 2:
Sten (≥ 4 mm): Stentilslaget består af ca. lige mængder nedknust beton og kantede granitkorn, hvor
der stedvist ses pastarande omkring kornene. Indholdet er lavt til middel. Stentilslaget er forholdsvis ensartet fordelt. Største stenstørrelse er 20 mm.
Den nedknuste beton består af fragmenter af minimum 2 typer beton, dels én med hvid pasta
(mest hyppig) og dels én med mørkegrå pasta. Stentilslaget i fragmenterne og i betonen fremstår
ens. Derudover ses enkelte korn af flint (tæt og porøs) og enkelte fragmenter af teglsten.
Sand (≤ 4 mm): I sandet ses en nogle hvide korn. På makroniveau ses ingen tegn på alkali-kiselreaktioner i form af ”pop-out’s” eller gel-udsvedning.
Pasta: Lysegrå og ensartet.
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Revner, luftindeslutninger og andre defekter (hele kernen)
Beton 1: Omkring armeringen ses rester af beton med udseende som Beton 2. Langs undersiden af
den øverste Ø25 mm armering ses en revne (revnevidde op til 0,26 mm). Revnen går desuden fra
den øverste armering og ned til det underliggende Ø25 mm jern.
Beton 2: Ingen synlige revner eller defekter.
Armering (hele kernen)
Armering

Mindste dæklag [mm]

Ø25

91

Ø25

121

Bemærkninger:
Belægninger af beton (som Beton 2) langs oversiden af
armeringen. Revne langs undersiden.
Belægninger af beton (som Beton 2).

Ø12
243
Belægninger af beton (som Beton 2).
Dæklag til armeringen er målt fra oversiden af Beton 1.
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Fotodokumentation – makroanalyse

Figur 8-12: Kerne K3 efter udboring. Til venstre på fotoet ses hhv. gulvbeton og polystyren. ↔ = placering af
prøve udtaget til trykprøvning (T).

Figur 8-13: Den imprægnerede del af kerne K3 (minus gulvbeton, polystyren og sektion udtaget til trykprøvning)
efter indstøbning i epoxy og gennemskæring. T = placeringen af delprøve til trykprøvning; Gul ramme = placering af tyndslib.

Figur 8-14: Samme som ovenstående foto taget i UV-lys, der får de epoxy-imprægnerede dele, herunder revner
og porøsiteter, til at lyse op.

Figur 8-15: Fotoet viser Beton 2 i kernen. I betonen ses fragmenter af to typer nedknust beton (→).
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Makroanalyse

Kerne nr.: K4

Prøvebeskrivelse
Længde: 987 mm. Diameter: 105 mm.
Kernen består af følgende lag:
Lagtype

Lagtykkelse [mm]

Gulvbeton*

110

Polystyren*

100

Beton 1a

240

Beton 1b

78-109

Beton 2a

299-334

Beton 2b

Min. 115-127

*Disse lag er ikke undersøgt.

Mellem Beton 1a og Beton 1b ses et relativt lige støbeskel med vedhæftning mellem de to betonlag.
Mellem Beton 1b og Beton 2a ses et ujævnt støbeskel uden vedhæftning mellem de to lag.
Mellem Beton 2a og Beton 2b ses et ujævnt støbeskel med vedhæftning mellem de to betonlag.
Ingen af støbeskellene udviser tegn på rugøring inden påstøbning. Støbeskellet mellem Beton 2a og
Beton 2b fremstår som støbt ”vådt i vådt”.

Figur 8-16. Foto af kerne K4, med markering af de forskellige betonlag. Nederst på fotoet ses hhv. gulvbeton (tv. )
og polystyren (th.)

Betonsammensætning, Beton 1a og Beton 1b:
Sten (≥ 4 mm): Stentilslaget består af kantede korn af granit. Største kornstørrelse på 11 mm. Indholdet af sten er lavt. Stentilslaget er ensartet fordelt.
Sand (≤ 4mm): I sandet ses et meget højt antal hvide korn i Beton 1a og lavt til middel indhold i Beton
1b. På makroniveau ses ingen tegn på alkali-kiselreaktioner i form af ”pop-out’s” eller gel-udsvedning.
Pasta: Mørkegrå og ensartet.
Betonsammensætning, Beton 2a og Beton 2b:
Sten (> 4 mm): Stentilslaget består af ca. lige mængder nedknust beton og kantede granitkorn,
hvor der stedvist ses pastarande omkring kornene. Indholdet er lavt til middel (lavere i Beton
2b). Stentilslaget er forholdsvis ensartet fordelt. Største stenstørrelse er 15 mm.
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Den nedknuste beton består af kantede fragmenter af minimum 2 typer beton, dels en med
hvid pasta og sten af granit (mest hyppig) umiddelbart af samme type som i resten af betonen,
og dels en med mørkegrå pasta og ukendt stentilslag. Derudover ses enkelte korn af flint (tæt og
porøs) og diverse andre bjergarter, samt enkelte fragmenter af teglsten.
Sand (≤ 4 mm): I sandet ses en del hvide korn. På makroniveau ses ingen tegn på alkali-kiselreaktioner
i form af ”pop-out’s” eller gel-udsvedning.
Pasta:

Beton 2a: Lysegrå og ensartet.
Beton 2b: Mørkegrå og ensartet.

Revner, luftindeslutninger og andre defekter (hele kernen)
Beton 1a og Beton 1b: Omkring både Ø25 og Ø12 armeringen ses belægninger af beton indeholdende nedknust beton (samme type som Beton 2). Der ses en vandret revne langs undersiden af
den nederste Ø25 mm armering (revnevidde op til 0,02mm). Langs nederste Ø12 armering ses en
aflang luftindeslutning på mindst 10x3 mm og en vandret revne (revnevidde op til 0,02mm).
Beton 2a og Beton 2b: Ingen synlige revner eller defekter.
Armering (hele kernen)
Armering

Mindste dæklag [mm]

Ø25

78

Ø25

103

Ø12

243

Bemærkninger:
Belægning af beton (som beton 2).
Belægning af beton (som beton 2). Vandret revne langs
undersiden.
Belægninger af beton (som beton 2). Vandret revne i armeringsniveau.

Ø12
255
Belægning af beton (som beton 2).
Dæklag til armeringen er målt fra oversiden af Beton 1a.
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Fotodokumentation – makroanalyse

Figur 8-17: Kerne K4 efter udboring. Nederst på fotoet ses hhv. gulvbeton (tv.) og polystyren (th.). ↔ = placering af prøve udtaget til trykprøvning (T)

Figur 8-18: Kerne K4 efter indstøbning og gennemskæring (kernedelen th på fotoet er dog ikke indstøbt). Pile =
placeringen af de 3 støbeskel; T = 196 mm prøve udtaget til trykprøvning. Gul ramme = placering af tyndslib.

Figur 8-19: Samme som ovenstående foto taget i UV-lys der får de epoxy-imprægnerede dele, herunder revner
og porøsiteter, til at lyse op.

Figur 8-20: Fotoet viser støbeskellet/overgangen (markeret med sorte pile) mellem Beton 2a (tv.) og Beton 2b,
på kernens cylinderflader. Stentilslaget består overvejende af nedknust beton (pil) og granit.
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8.3.

Mikroanalyse

Udført
Mikroanalyse af tyndslib er udført den 17.-18. august 2020 af Morten Holten Petersen.
Metode
Tyndslib fremstilles af udsavede betonprøver, der imprægneres med epoxy, tilsat et fluorescerende
farvestof og nedslibes til en tykkelse på ca. 0,02 mm. Et tyndslib dækker et areal på ca. 45 mm x
30 mm. Tyndslib analyseres i polarisations- og fluorescensmikroskop.
Kvalitative vurderinger angives som:
Grad
0
1
2
3

Revnevidde-definitionen følger
DS/EN 423.
Revner
Revnevidder
Grove
>0,1 mm
Fine
0,01-0,1 mm
Mikro
<0,01 mm

Mængde
Ingen eller lidt
Nogle eller noget
En del
Meget eller mange

Omfang
Der er foretaget mikroanalyse af 4 stk. tyndslib udtaget fra følgende prøver:
Tyndslib

Prøve

Placering

Objekt

8454-1
8454-3
8454-4a
8454-4b

K1
K3
K4
K4

I støbeskel mellem Beton 1b og Beton 2a
I støbeskel mellem Beton 1 og Beton 2
I støbeskel mellem Beton 1b og Beton 2a
I støbeskel mellem Beton 2a og Beton 2b

Bundplade
Bundplade
Bundplade
Bundplade

Resultat
Resultatet fremgår af de efterfølgende sider:
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Mikroanalyse
Tyndslib nr: 8454-1

Prøve: K1

Objekt: Bundplade

Prøvebeskrivelse
Tyndslib er placeret i støbeskellet mellem Beton 1b og Beton 2a (markeret på foto i afsnit 8.2: Makroanalyse). Tyndslibet omfatter ca. 30x19 mm af Beton 1b og 30x26 mm af Beton 2a.
Makroskopisk fremstår Beton 1a og Beton 1b ens, og Beton 2a og 2b fremstår ens.
Beton 1b:
Sten:

Kantede korn af granit (knust granit).

Sand:

Afrundet til kantrundet kvarts og feldspat, granit/gnejs og diverse bjergarter,
herunder mange korn af kalksten og en del flint (heraf en del korn af porøs
flint).
Mængden af porøse, potentielt reaktive korn er højt (skønnet >2 vol%).

Pasta:

Fint formalet Portland cement med et højt indhold af ferrit. Pastaen fremstår
homogen.
Der er ikke fundet tegn på tilsætning af flyveaske og mikrosilika.

Ca(OH)2:

Calciumhydroxid ses spredt i bindemidlet og langs sandkorn.

Karbonatisering:

Betonen er karbonatiseret i de nederste 0,8-1,8 mm i tyndslibet (ned mod
støbeskellet til Beton 2a).

Revner:

Der er ikke fundet grove eller fine revner.
Spredt i tyndslibet ses få mikrorevner i pastaen.

AKR (gel):

Der ses enkelte korn af porøs flint med interne revner. I et enkelt tilfælde ses
et korn med radierende revner ud i pastaen. I disse revner ses gel.

Ettringit:

Ettringit-lignende nåleformede krystaller kan ses i enkelte luftporer – omfanget er lavt.

Luft:

Der er observeret nogle, små, let irregulære til kugleformede (<0,2 mm) luftporer – skønnet indhold 3-4 vol%. Største luftindeslutning er på op til 1,2 mm.

v/c:

Pastaen har en kapillarporøsitet svarende til et ækvivalent v/c-forhold på
0,45±0,03.

Bemærkninger:

I undersiden af betonen ses enkelte irregulære fragmenter af beton med en
tynd rand af karbonatiseret pasta.

Side 27 | 929174_ALSH20_011.docx

TEKNOLOGISK INSTITUT

Tyndslib nr: 8454-1

Prøve: K1

Objekt: Bundplade

Beton 2a:
Sten:

Kantede korn af granit (knust granit), stykker af nedknust beton med sten af
granit (se bemærkninger nedenfor) og et enkelt fragment af kalk/cement mørtel.

Sand:

Afrundede til kantrundet kvarts og feldspat, granit/gnejs og diverse bjergarter, herunder nogle korn af kalksten og enkelte flint (heraf enkelte korn af
porøs flint).
Mængden af porøse, potentielt reaktive korn er lavt (skønnet <1 vol%).

Pasta:

Fint formalet Portland cement med et højt indhold af ferrit. Pastaen fremstår
homogen.
Der er ikke fundet tegn på tilsætning af flyveaske og mikrosilika.

Ca(OH)2:

Calciumhydroxid ses spredt i bindemidlet, herunder en del store (op til 0,1
mm) irregulære krystaller. Calciumhydroxid forekommer også langs sandkorn
og langs randen i luftporer.

Karbonatisering:

Betonen er karbonatiseret i de øverste 1-2,1 mm i tyndslibet (op mod støbeskellet til Beton 1b).

Revner:

Der er ikke fundet grove eller fine revner.
Spredt i tyndslibet ses få mikrorevner i pastaen.

AKR (gel):

Der ses enkelte luftporer med gel og i et enkelt tilfælde ses et reageret korn
af porøs flint med gelfyldte revner der radierer ud i pastaen. Der ses enkelte
korn af porøs flint med interne revner.

Ettringit:

Ikke observeret.

Luft:

Der er observeret en del, små let irregulære til kugleformede (<0,2 mm) luftporer. Største luftindeslutning er på op til 1,3 mm.

v/c:

Pastaen har en kapillarporøsitet svarende til et ækvivalent v/c-forhold på 0,600,65.

Støbeskel:

På overfladen af betonen ses et tyndt lag af kalkudfældninger (lagtykkelse på
op til 0,02 mm). Pastahinden på overfladen er bevaret.

Bemærkninger:

I de nedknuste betonfragmenter ses stedvist zoner med udludet og karbonatiseret pasta langs randen til Beton 2a.
Pastaen i korn af nedknust beton, er af en anden type end pastaen i selve
betonen. I de nedknuste betonfragmenter fremstår pastaen med en markant
lavere kapillarporøsitet, der hvor den ikke f.eks. er udludet. Derudover er pastaen i den nedknuste beton tilsat flyveaske og cementen har et lavere indhold af ferrit end den omgivende beton.
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Fotodokumentation – mikroanalyse
Tyndslib nr: 8454-1

Prøve: K1

Objekt: Bundplade

Figur 8-21: Oversigtsfoto af tyndslibet af kerne K1 (8454-1) med oversiden orienteret mod venstre; Normalt lys
tv; Fluorescens th. Støbeskellet (→) mellem de to betontyper er uden vedhæftning.

Figur 8-22: Kerne K1, Beton 1b: Billedet viser et reaktivt korn af porøs flint der ligger i den karbonatiserede pasta i undersiden af beton 1b. Fra kornet ses radierende revner ud i pastaen (→).
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Fotodokumentation – mikroanalyse
Tyndslib nr: 8454-1

Prøve: K1

Objekt: Bundplade

Figur 8-23: Kerne K1, Beton 1b: Fotoet viser betonen ca. 5 mm over støbeskellet. Fluorescens.

Figur 8-24: Kerne K1, Beton 2a: På overfladen af betonen 2a, op mod støbeskellet, ses en tynd belægning af
kalcit (→).
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Fotodokumentation – mikroanalyse
Tyndslib nr: 8454-1

Prøve: K1

Objekt: Bundplade

Figur 8-25: Kerne K1, Beton 2a: Fotoet viser et tilslagskorn af nedknust beton med en porøs rand af delvist karbonatiseret pasta (↔).

Figur 8-26: Kerne K1, Beton 2a: Fotoet viser betonen ca. 14 mm under støbeskellet. Fluorescens.
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Tyndslib nr: 8454-3

Prøve: K3

Objekt: Bundplade

Prøvebeskrivelse
Tyndslib er placeret i støbeskellet mellem Beton 1 og Beton 2 (markeret på foto i afsnit 8.2: Makroanalyse). Tyndslibet omfatter ca. 5x12 mm af Beton 1 og 25x31 mm af Beton 2.
Den del af Beton 1, der er omfattet af tyndslibet, er ikke repræsentativ for Beton 1 i kernen generelt,
men indeholder det lag med meget højt indhold af hvide korn, som ses lige over støbeskellet.
Beton 1:
Sten:

Tyndslibet omfatter ingen sten.

Sand:

Afrundet til kantrundet kvarts og feldspat, granit/gnejs og diverse bjergarter,
herunder mange korn af kalksten og en del flint. Der ses mange korn af porøs flint i fraktionerne 1-2,5 mm.
Mængden af porøse, potentielt reaktive korn er meget højt (skønnet >20
vol%).

Pasta:

Fint formalet Portland cement med et højt indhold af ferrit. Pastaen fremstår
let inhomogen.
Der er ikke fundet tegn på tilsætning af flyveaske og mikrosilika.

Ca(OH)2:

Calciumhydroxid ses spredt i bindemidlet, i luftporer og langs sandkorn. Sidstnævnte som op til 100 µm store krystaller.

Karbonatisering:

Pastaen er ukarbonatiseret.

Revner:

Der er ikke fundet grove eller fine revner i laget. Langs undersiden af sandkorn
ses vedhæftningsdefekter med udfældninger af calciumhydroxid.
Der ses få mikrorevner i pastaen.

AKR (gel):

Der er ikke observeret gel eller tegn på alkali-kiselreaktioner.

Ettringit:

Ikke observeret.

Luft:

Der er observeret få, små let irregulære (<0,2 mm) luftporer. Største luftindeslutning er på op til 0,6 mm.

v/c:

Pastaen har en kapillarporøsitet svarende til et ækvivalent v/c-forhold på
0,45±0,03.

Bemærkninger:

For beskrivelse af støbeskel, se nedenfor, under beskrivelse af Beton 2.
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Tyndslib nr: 8454-3

Prøve: K3

Objekt: Bundplade

Beton 2:
Sten:

Kantede korn af granit (knust granit), stykker af nedknust beton med sten af
granit (se bemærkninger nedenfor).

Sand:

Afrundet til kantrundet kvarts og feldspat, granit/gnejs og diverse bjergarter,
herunder nogle korn af kalksten og enkelte af flint (heraf enkelte korn af porøs flint).
Mængden af porøse, potentielt reaktive korn er lavt (skønnet <1 vol%).

Pasta:

Fint formalet Portland cement med et højt indhold af ferrit. Pastaen fremstår
homogen.
Der er ikke fundet tegn på tilsætning af flyveaske og mikrosilika.

Ca(OH)2:

Calciumhydroxid ses spredt i bindemidlet, herunder en del store (op til 0,1
mm) irregulære krystaller. Calciumhydroxid forekommer også langs sandkorn
og i luftporer.

Karbonatisering:

Betonen er karbonatiseret i de øverste 0,2-1,8 mm i tyndslibet (op mod støbeskellet til Beton 1).

Revner:

Der er ikke fundet grove eller fine revner.
Spredt i tyndslibet ses få mikrorevner i pastaen.

AKR (gel):

Ikke observeret.

Ettringit:

Ikke observeret.

Luft:

Der er observeret en del, små let irregulære til kugleformede (<0,2 mm) luftporer. Største luftindeslutning er på op til 2 mm.

v/c:

Pastaen har en kapillarporøsitet svarende til et ækvivalent v/c-forhold på 0,65
eller derover.

Støbeskel:

På overfladen af betonen ses nederst et slamlag efterfulgt af et lag tæt bindemiddelrig cement-mørtel/svumme med en lagtykkelse på 0,1-2,5 mm. I
dette mørtellag ses stykker af den underliggende beton (Beton 2).
Vedhæftningsbristet mellem Beton 1 og Beton 2 ligger dels i slamlaget og
dels i oversiden af Beton 1.

Bemærkninger:

Den nedknuste beton består af minimum 2 typer beton (bedømt på luftporestrukturen og de anvendte cementtyper), der adskiller sig fra den omgivende
beton (Beton 2).
I enkelte af fragmenterne af nedknust beton ses karbonatiseret pasta langs
randen til Beton 2.
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Fotodokumentation – mikroanalyse
Tyndslib nr: 8454-3

Prøve: K3

Objekt: Bundplade

Figur 8-27: Oversigtsfoto af tyndslibet af kerne K3 (8454-3) med oversiden orienteret mod venstre; Normalt lys
tv; Fluorescens th. Støbeskellet (→) mellem de to betontyper er uden vedhæftning.

Figur 8-28: Kerne K3, Beton 1: Billedet viser reaktivt korn af porøs flint (PF), mængden af denne type korn er
meget høj. Under de største sandkorn ses vedhæftningsdefekter (→).
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Fotodokumentation – mikroanalyse
Tyndslib nr: 8454-3

Prøve: K3

Objekt: Bundplade

Figur 8-29: Kerne K3, Beton 1: Fotoet viser betonen ca. 10 mm over støbeskellet. Fluorescens.

Figur 8-30: Kerne K3, Beton 2: Fotoet viser betonen ca. 15 mm under støbeskellet. Fluorescens.
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Fotodokumentation – mikroanalyse
Tyndslib nr: 8454-3

Prøve: K3

Objekt: Bundplade

Figur 8-31: Kerne K3, Beton 2: Fotoet viser et tilslagskorn af nedknust beton. Cementpastaen i den nedknuste
beton fremstår mørkere/tættere end den omgivende beton.

Figur 8-32: Kerne K3, Beton 2: Fotoet viser et tilslagskorn af granit med en rand (→) af cementpasta med sand nedknust beton.
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Tyndslib nr: 8454-4a

Prøve: K4a

Objekt: Bundplade

Prøvebeskrivelse
Tyndslib er placeret i støbeskellet mellem Beton 1b og Beton 2a (markeret på foto i afsnit 8.2: Makroanalyse). Tyndslibet omfatter ca. 8-18 x 30 mm af Beton 1b og 20-30 x 30 mm af Beton 2a.
Makroskopisk fremstår Beton 1b med et markant lavere indhold af hvide korn i sandfraktionen end
Beton 1a. Beton 1a er ikke undersøgt ved tyndslibsanalyse.
Beton 1b:
Sten:

Kantede korn af granit (knust granit).

Sand:

Afrundet til kantrundet kvarts og feldspat, granit/gnejs og diverse bjergarter,
herunder nogle korn af kalksten og få korn af flint (heraf enkelte korn af porøs flint).
Mængden af porøse, potentielt reaktive korn er lav (skønnet <1 vol%).

Pasta:

Fint formalet Portland cement med et højt indhold af ferrit. Pastaen fremstår
homogen.
Der er ikke fundet tegn på tilsætning af flyveaske og mikrosilika.

Ca(OH)2:

Calciumhydroxid ses spredt i bindemidlet, langs sandkorn og i enkelte luftporer.

Karbonatisering:

Betonen er karbonatiseret i de nederste 0,1-1,8 mm i tyndslibet (ned mod
støbeskellet til Beton 2a).

Revner:

Der er ikke fundet grove eller fine revner.
Spredt i tyndslibet ses nogle mikrorevner i pastaen.

AKR (gel):

Ikke observeret.

Ettringit:

Ettringit-lignende nåleformede krystaller kan ses i enkelte luftporer – omfanget er lavt.

Luft:

Der er observeret nogle, små kugleformede (<0,2 mm) luftporer. Største luftindeslutning er på op til 1,5 mm.

v/c:

Pastaen har en kapillarporøsitet svarende til et ækvivalent v/c-forhold på
0,45±0,03.

Bemærkninger:

Ingen.

Side 37 | 929174_ALSH20_011.docx

TEKNOLOGISK INSTITUT

Tyndslib nr: 8454-4a

Prøve: K4a

Objekt: Bundplade

Beton 2a:
Sten:

Kantede korn af granit (knust granit), stykker af nedknust beton (se bemærkninger nedenfor).

Sand:

Afrundet til kantrundet kvarts og feldspat, granit/gnejs og diverse bjergarter,
herunder nogle korn af kalksten og enkelte af flint (heraf enkelte korn af porøs flint).
Mængden af porøse, potentielt reaktive korn er middel (skønnet omkring 1-2
vol%).

Pasta:

Fint formalet Portland cement med et middel indhold af ferrit. Pastaen fremstår homogen.
Der er ikke fundet tegn på tilsætning af flyveaske og mikrosilika. Der ses en
høj mængde små (<100 µm) korn af kalksten med udseende som kalkfiller.

Ca(OH)2:

Calciumhydroxid ses spredt i bindemidlet. Calciumhydroxid forekommer også
som små (<50 µm) krystaller langs sandkorn og langs randen i luftporer.

Karbonatisering:

Betonen er karbonatiseret i de øverste 1-2,1 mm i tyndslibet (op mod støbeskellet til Beton 1b).

Revner:

Der er ikke fundet grove eller fine revner.
Spredt i tyndslibet ses få mikrorevner i pastaen.

AKR (gel):

Der ses enkelte korn af porøs flint med revner, der radierer ud i pastaen. I
en tilstødende luftpore ses gel.

Ettringit:

Ikke observeret.

Luft:

Der er observeret en del, små let irregulære til kugleformede (<0,2 mm) luftporer. Derudover ses en del irregulære luftindeslutninger, hvoraf de største
er op til 1,6 mm.

v/c:

Pastaen har en kapillarporøsitet svarende til et ækvivalent v/c-forhold på 0,70,
eller derover.

Støbeskel:

På overfladen af betonen ses et lag porøs pasta (slamlag). Pastahinden på
betonoverfladen er bevaret.

Bemærkninger:

Den nedknuste beton består af minimum 2 typer beton (bedømt på luftporestrukturen og de anvendte cementtyper), der adskiller sig fra den omgivende
beton (Beton 2).
I enkelte af fragmenterne af nedknust beton ses karbonatiseret pasta langs
randen til Beton 2.

Side 38 | 929174_ALSH20_011.docx

TEKNOLOGISK INSTITUT

Fotodokumentation – mikroanalyse
Tyndslib nr: 8454-4a

Prøve: K4a

Objekt: Bundplade

Figur 8-33: Oversigtsfoto af tyndslibet af kerne K4a (8454-4a) med oversiden orienteret mod venstre; Normalt
lys tv; Fluorescens th. Støbeskellet (→) mellem de to betontyper er uden vedhæftning.

Figur 8-34: Kerne K4a, Beton 1b: Fotoet viser et udsnit af støbeskellet (→) mellem Beton 1b og Beton 2a. På
oversiden af Beton 2a ses et lag porøs pasta/slamlag (↔).
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Fotodokumentation – mikroanalyse
Tyndslib nr: 8454-4a

Prøve: K4a

Objekt: Bundplade

Figur 8-35: Kerne K4a, Beton 1b: Fotoet viser betonen ca. 5 mm over støbeskellet. Fluorescens.

Figur 8-36: Kerne K4a, Beton 2a: Fotoet viser dels pastaens fluorescens intensitet og dels et korn af porøs flint
(PF) med revner og gel i en nærliggende luftpore (→). Fluorescens.
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Fotodokumentation – mikroanalyse
Tyndslib nr: 8454-4a

Prøve: K4a

Objekt: Bundplade

Figur 8-37: Kerne K4a, Beton 2a: Fotoet viser en del af et tilslagskorn af nedknust beton.

Figur 8-38: Kerne K4a, Beton 2a: Fotoet viser samme område som ovenstående foto med et tilslagskorn af nedknust beton. Cementpastaen i den nedknuste beton fremstår mørkere/tættere end den omgivende beton, og
betonen er rigere på luft.
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Tyndslib nr: 8454-4b

Prøve: K4b

Objekt: Bundplade

Prøvebeskrivelse
Tyndslib er placeret i støbeskellet mellem Beton 2a og Beton 2b (markeret på foto i afsnit 8.2: Makroanalyse). Tyndslibet omfatter ca. 22x29 mm af Beton 2a og 21x29 mm af Beton 2b.
Makroskopisk fremstår Beton 2a med lysere cementpasta end Beton 2b. De to betonlag fremstår ens
mht. det anvendte tilslag og er behandlet samlet nedenfor, dog med individuelle forskelle fremhævet.
Beton 2a og Beton 2b:
Sten:

Kantede korn af granit (knust granit) og stykker af nedknust beton (se bemærkninger nedenfor).

Sand:

Afrundet til kantrundet kvarts og feldspat, granit/gnejs og diverse bjergarter,
herunder nogle korn af kalksten og flint (heraf enkelte korn af porøs flint).
Mængden af porøse, potentielt reaktive korn er lavt (skønnet omkring 1
vol%).

Pasta:

Fint formalet Portland cement med et højt indhold af ferrit. Pastaen fremstår
homogen.
Der er ikke fundet tegn på tilsætning af flyveaske og mikrosilika. Der ses en
stor mængde små (<100 µm) korn af kalksten med udseende som kalkfiller i
Beton 2a, indholdet er noget lavere i Beton 2b.

Ca(OH)2:

Beton 2a: Calciumhydroxid ses spredt i bindemidlet og langs sandkorn.
Beton 2b: Calciumhydroxid ses spredt i bindemidlet, langs sandkorn og som
stavformede udfældninger i luftporer.

Karbonatisering:

Beton 2b er svagt karbonatiseret i de øverste 0-0,05 mm i tyndslibet (op mod
støbeskellet til Beton 2a).

Revner:

Der er ikke fundet grove eller fine revner.
Spredt i tyndslibet ses få mikrorevner i pastaen.

AKR (gel):

I begge betonlag (Beton 2a og Beton 2b) ses enkelte korn af porøs flint med
revner, der radierer ud i pastaen, og der ses tilstødende luftporer med gel.

Ettringit:

Beton 2a: Ikke observeret.
Beton 2b: Der ses nåleformede ettringit-lignende udfældninger i luftporer.

Luft:

Beton 2a: Der er observeret nogle, små kugleformede (<0,2 mm) luftporer.
Derudover ses enkelte irregulære luftindeslutninger, hvoraf de største er op
til 1,7 mm.
Beton 2b: Der er observeret mange, små kugleformede (<0,2 mm) luftporer.
Derudover ses en del irregulære luftindeslutninger, hvoraf de største er op til
1,6 mm.
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v/c:

Beton 2a: Pastaen har en kapillarporøsitet svarende til et ækvivalent v/c-forhold på 0,65, eller derover.
Beton 2b: Pastaen har en kapillarporøsitet svarende til et ækvivalent v/c-forhold på 0,40-0,50, eller derover.

Støbeskel:

Beton 2b: Pastahinden på betonoverfladen er bevaret.

Bemærkninger:

Den nedknuste beton består af minimum 2 typer beton (bedømt på luftporestrukturen og de anvendte cementtyper), der adskiller sig fra den omgivende
beton (Beton 2a og Beton 2b).
I enkelte af de nedknuste betonfragmenter ses karbonatiseret pasta langs
randen til Beton 2a og Beton 2b.
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Fotodokumentation – mikroanalyse
Tyndslib nr: 8454-4b

Prøve: K4b

Objekt: Bundplade

Figur 8-39: Oversigtsfoto af tyndslibet af kerne K4b (8454-4b) med oversiden orienteret mod venstre; Normalt
lys tv; Fluorescens th. Støbeskellet (→) mellem de to betontyper er med vedhæftning.

Figur 8-40: Kerne K4b, Beton 2a og Beton 2b: Fotoet er placeret i støbeskellet (→). Der ses markant flere, små
luftporer i den nederste beton 2b end i den øverste beton 2a.
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Tyndslib nr: 8454-4b

Prøve: K4b

Objekt: Bundplade

Figur 8-41: Kerne K4b, Beton 2a (tv) og Beton 2b (th): De to fotos viser forskellen i pastaens fluorescens intensitet i de to betoner. Fluorescens.

Figur 8-42: Kerne K4b, Beton 2b: Fotoet viser et delvist opløst korn af porøs flint med gelfyldte revner der går
ud i pastaen (→) og geludfældninger i tilstødende luftporer.
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8.4.

Trykstyrkebestemmelse
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