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Pig. 2. Provererie 1.
Sand 0 4 . 8 mm, stein 19-38 m m betong 1 : 1.6 : 3 ( v e k t ) synkm51=16 cm.
Retarder X : 1 A o g 1C , ett og to strek
med ariormaltvirkendea retarder.
1B og 1 D, ett og to strek
med asterktvirkendes retarder.
Retarder Y : 1 E og 1 G, ett og to strek
med cnormaltvirkendea retarder.
1H og 1F, ett og to strek
med asterktvirkendev retarder.

Fig. 2. Test Series 1.
Sand, 0-4.8 r i m : coarre aggregate, 19-38
nzr,,; weight hatching, 1 :1.6 :3; slonzp,
16 cm.
Retarder X : 1A and IC, one and t w o
coat, of snormal)) retarder;
IB and ID, one and t w o
roatr of nstroap) retarder.
Retarder. Y : IE and IG, one and t w o
coatr o j anormalo retarder;
1H and IF, one and two
coats of (<rtr.ongoretarder.

sanden harpet pi en 4,s mm maskesikt. Ti1 de senere forsak ble den
harpet pi 2,4 mm sikt. Singelen
(som ikke hadde noen knuste fraksjoner) var hos leverandmen harpet p i 38 mm sikt. For v k e forsek
ble all stein under 19 mm fjernet.
Siktekurver for tilslagene sees p i
diagrammet i fig. 1.

Serie 1 :
Dette ferste forsek skulle vise
hvordan dybdevirkningen vat for
de fire retardere og om tykkelsen p i
retarderbelegget hadde noen betydning for resultatet. Formene ble
derfor smurt 1 og 2 ganger for
hver av de fire typer.
Det ble p i forhind laget preveblandinger for betongen, og man
kom fram ti1 en betong med felgende data:
Blandeforhold 1 : 1,6 : 3 (vekt).
Vannsementforhold 0,45.
Synkmil 16 cm.
Tilslag: 35 O/o sand 0--4,8 mm
og 65 O/o singel 19-38 mm. Fig. 1.
Stepeformene ble smurt med retarder med en vanlig laklcpensel for
i f et tynt, jevnt lag. Alle formene
ble ferst smurt med ett strek og
terket ca. 4 timer. Former som
skulle ta to stwk fikk dette pifmt
umiddelbart for stepingen.
Betongen ble hlandet i tvangsblander og formene ble, med stor
forsiktighet, fylt i lag i 10 cm. Singelen ble for hvert stepelag komprimert ved staking med en trelekte
og lett banking pS formene med en
vanlig snekkerhammer. Singelen i
evre horisontale flate ble omhyggelig komprimert og en retardersmurt
overforskaling ble deretter banket
p i plass og belastet med ett lag
teglstein. Hensikten med overforskalingen er 8 bringe mest mulig
av singelen i toppsjiktet ti1 samme
plan.
Avformingen skjedde etter 1
degns herdning, deretter ble betongflatene spylt med trykkvann og
berstet slik at alle lese partikler av
det ytre mertelsjikt ble fjernet. Resultatene frernglr av fig. 2.

ter 3 dogns herdning, resultatet
fremgir av fig. 3. Denne betong
hat gitt mer singel i ytterflatene
enn betongen i serie 1. Dette og
neste forsok viste at dybdevirkningen kan bli ujevn n k det stopes
mot et tykt nysmurt retarderbelegg.
Selve spylearbeidet med frileggingen av singelen var omtrent det
samme her som for betong med 1
dogns herdetid.
Serie 3:
Betongen i serie 1 og 2 ga et
umsket morteloverskudd og singelmengden ble derfor n i oket en del.

og etterfolgende spyling ble seksjonen satt tilbake i stopeformen. Det
ble forst banket bort hver amen
singe1 langs det vertikale hjornet av
stwpeskjeten. For i bindre mortel i
i flyte ut p i den ferdigbehandlede
seksjon, ble det lagt inn en tettelist
av mylc skumplast mellom forskalingen og betongflaten. Annen seksjon ble stopt og etterbehandlet pi
samme m3te som den forste. ~ e h tatet sees p3 fig. 4. Skjoten gir
vertikalt midt i bildet, den er som
det vil sees nesten usynlig. Betongen var n i blitt steinrik og man
fikk intet marteloverskndd under

Fig. 3. P~.oueserie2:
Sand 2,4 mm, stein 19-38 mm, betong
1 : 2,05 : 4 (vekt) synkmil 20 cm.
Retarder Y : 2 B er normahirkende,
2 A sterktvirkende.
Fig. 3. Tert Series 2:
S m d , 2.4 ~ 2 7 1 2 : Coarse aggregate, 19-38
mnr; weiaht batchina,
"~1 ;2.05 :4:
~lt~rnp
20, cnr.
Retarder Y: 28, normal;

Som det vil sees er det ikke saerlig forskjell i dybdevirlcningen for
1 og 2 strok. Stoffet Y har litt
storre dybdevirkning enn X. Forsoket viser videre at man b r bruke
de sterktvirkende stoffer for i oppn i en tilfredsstillende dybdevirkning.

Fig. 4. Prouercric 3:
Betong 1 : 2.05 : 5,75 (vekt) ellers som serie nr. 2. Sterktvirkende retarder Y pa
formene. Vertikal sto~eskiot
midt p i bildet.
'
Fig. 4. Tert Series 3:'
IVeight Latching, 1 :2.05 :5.75; other data as Serier 2. Strong retarder Y om !he
formwork. Vertical carting joint in ihe middle of the pictr~re.

Serie 2:
Sanden ble n i harpet p i 2,4 mm
silct og en ny proveblanding ble
laget. Man ville ogsi prove en noe
blotere betong. Det ble stopt med
vektblandeforholdet: 1 : 2,05 : 4,0,
vannsementforhold: 0,53,
synkmU: 20 un.
Tilslag: 34 % sand 0-2,4 mm og
66 % singel 19-38
mm. Fig. 1.
Retarderbehandling: Stoffet av
fabrikat Y ble pifort formene med
et fyldig penselstrok umiddelbart
for stoping.
Det ble n i avformet og spylt et-

Blandingsforholdet ble denne gang
1 : 2,05 : 5,75. Tilslag: 26 % sand
0-2,4
mm og 74 % singel 1938 mm, for wrig som serie 2.
Umiddelbart for stopingen ble
formene pifort et fyldig penselstrok med den sterktvirkende retarder Y.
Denne serie skulle ogsi vzre en
pwve p i utforelsen av en ctusynlig),
vertikal stopeskjot. Det ble derfor
forst stopt en seksjon 10X30X30
un. Veggen mot neste seksjon (st@peskjoten) ble ogsi smurt med retarder og etter 1 dogns herdning

utstopningen. Dybdevirkningen ble
ujevn p. g. a. stopning mot den nysmurte flate.
Serie 4:
Ti1 dette forsoket skulle man s i
soke i dra nytte av erfaringene fra
de tidligere forsok, og det ble stopt
en seksjon p i 1 0 X 3 0 X 6 0 cm med
de sterktvirkende retardere X p i
den ene siden og Y p i den andre.
Stoffene ble (for i vme p i den
sikre siden) pbmurt i to strok og
torketiden for hvert strok var 1
dogn.

Fig. 5 . Proue~erie4:
Betang 1 : 2 : 5, ellers sam serie nr. 2. Sterktvirkende retarder X ti1 venstre og Y ti1 h ~ y r e .

Betongens data:
Blandeforhold: 1 : 2 : 5 (vekt) .
Vannsementforhold: 0,53.
SynkmU: 20 un.
Tilslag: 29 % sand 0-2,4 mm og
71 % singel 19-38 mm.
Sement pr. m3 betong: 285 kg.
Sylinderfasthet etter 1 4 degn: 312
kg?./
Seksjonen ble avformet og spylt
etter 1 degns herdning, fig. 5 og 6.

i f d l 77221estokk.
Det ble ti1 slutt st~lpten del av
en seyle med innlagt armering fig.
7. Betongen var som for serie 4, og
det ble benyttet sterktvirkende retarder Y.
I den nedre tredjedel av seylen
ble betongen komprimert ved staking, den midtre tredjedel ble vibrert og ovre tredjedel ble vibrert
og staket. Den evre tredjedel ble
stept med singel 12-19 mm.. Pi
nzrbildene kan man se huller under
noen av steinene. Disse kommer antakelig enten fra ctbrodannelse)) av
singelen, s i mertelen hat seget uten
at steinen har kunnet felge med,
eller hullene kan skyldes avskrapt
retarder som av singelen er fort et
stykke inn i betongen. En kombinasjon av begge deler kan ogsH ha
vzrt ksaken.
De hvite flekker nederst er etter
retarder som ble smurt p i den
ferdigbehandlede flaten for i beskytte denne mot mertelsel fra
2. Byggeplassforsok

Fig. 5 . T e ~ Series
t
4:
Weight Latching, 1 ;2 : 5; other data ar Serier 2 . Strong
retarder X on the left, Y on the r i ~ h t .

neste steping. Belegget var vanskelig H fjerne.

3 . Konklusjon.
Forsekene ga flere interessante
indikasjoner, som kan tjene ti1 hjelp
ved valg og materialer og arbeidsmetoder n%r man skal fremstille
betongoverflater med frittlagt aggregat.
De to retarderes dybdevirkning
vat omtrent den samme, 3-5 mm
for de normaltvirkende og 5-7
mm for de sterktvirkende. For de
normaltvirkende fikk man kanskje
en noe stetre dybdevirkning nir to
strek ble btukt, for de sterktvirkende sH man ingen forskjell pH ett
eller to strek.

For i f en jevn virkning m i
retarderen ikke skrapes bort under
stepingen, den mH derfor vzre tarket. Terkingeu kan foretas med
f.eks. en acetylenflamme, eller ca.
et degns terlcetid under normale
forhold. Ved steping under ipen
himmel m i retarderbelegget beskyttes mot regn, da det lett lmer seg
opp og renner bort.
Betongens konsistens m i holdes
jevn under stepingen, et synkmil
pH cn. 20 un virket passe. En jevn
steinfordeling i overflaten f i r man
Fir. 6. N ~ r b i l d eav overflate med retar.
d G Y i fig. 5.
Cloic-rip of .mrfare with retnrder Y in
fig. 5 .

lettest n k betongen hat liten indre
friksjon, altsi med singe1 med s i
ricer runde stein som mulig.
Disse forhold gjelder selvfolgelig for all overflatebehandling hvor
aggregatene skal legges fri ikke
bare hvor retardere skal brukes.
Det ffemgk videre tydelig av
forsekene og kan sees p i fotografiene at sanden m i ";ere forholdsvis fin. Den grovere sand med opp
ti1 5 mm kornstmrelse som ble
brukt i serie 1, fig. 2, ga en meget
dtligere palming av steinen enn
sanden med kornsterrelse 2,4 mm,
fig. 2-6. Det vat ipenbart at den
grovere sand hindret at steinen lag-

ret seg tett. Den bletere konsistens
som ble brukt i de senere forsok,
har ogsi bidratt ti1 de bedr
tater.
Avstanden mellom forskaling og
armering m i ikke vzre knapp, kanskje hekt 1,5 ganger den maksimale singelsterrelsen.
I konstruksjoner med h0y armeringsprosent eller andre hindringer
for stepen, kan det ";ere en fordel
i bruke den gammelkjente injeksjonsmetode for stepen. Etter at forskalingen er smurt med retarder og
armeringen anbrakt, fylles formen
med renvasket stein, og sementmortelen injiseres p i kjent mite.

/

Pip. 7 . T. v. vg ovenfor, en overflatebehandlet pruveblokk, med et innfelt
nzrbilde av samme. Mrk. fyrstikkene i
hullene under to av steinene.

