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Beton er et stærkt materiale, som kan holde i mange
år. Alligevel kan noget så almindeligt som dueklatter og
luftens CO2- indhold være en trussel mod betonens
styrke og holdbarhed.
Har du ansvar for en bygning med betonkonstruktioner, er det godt at
vide, hvad du skal holde øje med for at sikre at betonen holder sig sund
og stærk i mange år.

REPARATION AF BETONSKADER
Hvis skaden trods forebyggelse alligevel er sket, er det vigtigt at kende årsagen
til, at den er opstået. Så kan der tages hensyn til dette, når betonskaden skal
repareres.
COWIs betoneksperter kan identificere betonskader og foreskrive reparationer,
der egner sig til den enkelte skade.

Betonskader, der får lov at udvikle sig, kan blive dyre i kroner og ører og
i værste fald udrette uoprettelig skade på en bygning.

Ved husbyggeri udføres småreparationer ofte i hånden med murske. Større
reparationer bliver ofte støbt i form med flydebeton. På udsatte steder, der
kræver ekstra god vedhæftning, kan der desuden anvendes sprøjtebeton.

Fordi betonskader ofte er usynlige og vanskelige at identificere for ikkefagfolk, bør betonkonstruktioner overvåges med mellemrum på to, fem
eller ti år afhængig af betonens tilstand og påvirkningen fra miljøet.

Pr. 1/1 2009 er en ny dansk standard DS/EN 1504 1-10 for reparation af beton
gældende. Den består af en række standarder om produkter og systemer til
beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner.

GRIB HURTIGT IND OG HOLD OMKOSTNINGERNE NEDE
Betonskader skal repareres hurtigst muligt efter de er konstateret for at
mindske skadernes udbredelse. Derved kan der sættes ind i tide med
for eksempel overfladebehandling for at beskytte betonen yderligere.
Omkostninger for reparation af beton afhænger af skadens omfang.
Hvis skaderne har udviklet sig så konstruktionen er svækket, og der
skal udføres nye og forstærkede konstruktioner, kan det løbe op i store
udgifter.
Løbende vedligeholdelse af afløbssystemer, membraner og
belægninger kan være med til at undgå betonskader og holde
udgifterne for betonreparationer nede.

Beton er et bæredygtigt materiale, fordi det
kan designes til at holde meget længe. Hvis
betonreparationer udføres omhyggeligt,
får de en lang levetid og bliver derved
bæredygtige. Også renoveringsmetoden og
arbejdsprocessen kan være med til at sikre en
bæredygtig renovering.

COWIs betoneksperter kan hjælpe med at
identificere betonskader og deres årsag, samt
anbefale reparationer der holder.

SÅDAN SER TYPISKE
BETONSKADER UD
Betonskader kan se harmløse ud, og det er derfor vigtigt at kende årsagen til
skaden for at vurdere, om det er en skade, der er farlig for konstruktionen.
De følgende eksempler viser, hvordan typiske betonskader kan se ud, og
hvordan de er opstået.

RUSTUDTRÆK OG UDLUDNING PÅ GRUND
AF FUGT I KONSTRUKTIONEN
Det er mere end et kosmetisk problem, når fugt trænger ind i en
betonkonstruktion og forårsager rustudtræk og udludning. Gennemsivning med
vand kan over tid få armeringen til at korrodere og bæreevnen af konstruktionen
kan mindskes.
I vandrette betondæk over trappeopgange, parkeringsdæk, terrasser mv. kan
der af og til ses revnedannelser med udfældninger af drypsten på undersiden.
Udfældningerne dannes af gennemsivende vand, der opløser cementpastaens
kalciumhydroxid, og ved udfældning på overfladen dannes kalciumkarbonat
ved karbonatisering. Også her kan bæreevnen svækkes over tid.

Karbonatiseringsskader på grund af manglende dæklag.

KARBONATISERINGSSKADER
Når beton udsættes for luftens kuldioxid, omdannes betonens cement til kalk,
dvs. at betonen karbonatiserer. Derved sænkes betonens pH-værdi fra ca.
13,5 til ca. 9. Ved denne pH-værdi nedbrydes armeringens passiverende hinde
og armeringen ruster. Typiske skader på grund af karbonatisering ses ved, at
betonen skaller af over armeringen, da rust fylder mere end rent stål. Normalt
er karbonatiseringsskader af kosmetisk betydning, men er der karbonatisering
omkring jern i bjælker, dæk og søjler, kan det have betydning for bæreevne.
Desuden kan nedfaldende betonstykker fra afskalninger forvolde skade på
personer.

KLORIDSKADER

Rustudtræk og udludning på grund af fugt i konstruktionen.

Kloridskader opstår, når betonen
udsættes for klorholdige omgivelser.
Svømmehaller, parkeringsdæk og
søjler, hvor der er klorholdigt vand,
og hvor der tøsaltes i nærheden,
er typiske steder for kloridskader.
Kloridskader kan være farlige, idet
de kan medføre grubetæringer
på armeringen. Grubetæringer
går ofte dybt ind i armeringen så
armeringstværsnittet reduceres
væsentligt. Derved mister
konstruktionen bæreevne.

Kloridskader i bund af søjle i p-kælder.
Bemærk to meget angrebne armeringsjern.

ALKALI KISEL SKADER
Alkali kisel skader ses som netrevner
på konstruktionen, hvorfra der siver
gulligt gel ud fra revnerne. Skaderne
opstår, fordi sand eller stenmaterialerne i den anvendte beton indeholder alkalireaktive partikler som porøs
flint, kalkfri porøs flint mm. Cementen
indeholder alkalier, og er der vand
til stede, vil der ske en reaktion i
betonen, hvor reaktionsprodukterne
ekspanderer. Herved revner betonen
i et netmønster. Konstruktionen skal
være vandpåvirket, før revnedannelserne opstår.

Alkali-kisel-netrevner og lidt udtræk af gulligt gel.

Syreangreb i spildevandstank. Det brune er nedbrudt membran.

SYREANGREB
Syre opløser kalken i betonen, og det ser nærmest ud, som om syren æder
cementpastaen omkring stenene. Omfanget afhænger af, hvor stærk syren er.

Beton er en blanding af kridt, sten og sand, hvor kridt sammen
med sand under opvarmning danner cement. Beton er ekstremt
holdbart med levetider på 100 år eller mere. Alligevel kan
simple forhold i miljøet omkring betonen medvirke til, at den
nedbrydes tidligt, måske endda uden at det opdages.

