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UNDGÅ FROSTSKADER OG VÆR SIKKER PÅ KVALITETEN
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KONTROL AF BETONSØJLER MED KORRUGEREDE RØR

IKKE-DESTRUKTIVE
MÅLEMETODER
Elementbyggeri er populært i Danmark, og nye bygninger
skyder op med rekordfart – året rundt. Samlingen af betonelementerne er yderst vigtig ikke kun for bygningernes statik
men også mht. støj og lugtgener.
I elementsøjler er der et eller flere indstøbte korrugerede rør,
hvori der er armering til overførsel af kræfter mellem de enkelte etager. Udstøbningen sker som regel med en flydemørtel,
der hældes ind i søjlen igennem et hul i siden af søjlen og/eller
fra toppen med vandkande.
Tomme eller vandfyldte rør
Princippet er simpelt men praksis har vist, at der let kan opstå
fejl. Er de korrugerede rør ikke ordentligt lukkede i toppen før
udstøbningen, er der risiko for, at der opsamles vand i rørene,
når det regner. Forkert konsistens af mørtel kan også give
propper i rørene. Begge dele kan resultere i helt eller delvist
tomme eller vandfyldte rør.

Data præsenteres kolonnevis for de undersøgte søjler
med angivelse af farvekoder for tilstanden af de
undersøgte rør, tomt – fuldt udstøbt.

Kraftig revne i søjle
på grund af frossent
vand i rør.

Eksempel på registrering af temperaturer i periode op til skader observeres
på søjler.
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Revner og afskalninger
Står søjlerne inde i en bygning, der lukkes og opvarmes inden
frosten begynder, opdages disse fejl kun yderst sjældent.
Udsættes søjlerne derimod for frost, kan der opstå revner og
afskalninger, fordi vandet i rørene fryser til is og udvider sig.
Den normale procedure er at reparere og injicere de revnede
søjler. Det er imidlertid ingen garanti for, at problemet er løst.
En mulig kontrol er at undersøge tilfældigt udvalgte søjler ved
at bore ind og tjekke med endoskop. Metoden efterlader dog
en del tvivl om tilstanden af resten af søjlen og dermed tvivl
om der skal udføres en reparation.

Søjle med grov afskalning på grund af
frossent vand i rør.

Scanning af søjlen for indre defekter
En mere effektiv metode er brug af ikke-destruktive målemetoder (NDT). Her scannes søjlen for indre defekter som
f.eks. et tomt rør, eller et rør med støbefejl.
En søjle kan scannes og evalueres på stedet på få minutter
og giver et meget bedre overblik over den faktiske tilstand
af konstruktionen.

Kontrolmålinger på
søjler.

Hvis der er mangelfulde udstøbninger, giver data et godt
overblik over evt. behov for injicering af de korrugerede rør og
placering af hulrum så unødige kontrolboringer kan undgås.
Har dit byggeri brug for en test?
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Opboring til rør for
kalibrering af data.
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