LifeExt-2-Implementation
Livslängdsförlängning av befintliga stålbroar
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Vad är projektets viktigaste resultat?
•

Utmattningssprickor som är <2mm djupa (men kan ha stor längd) kan ”nollställas” genom
återuppsmältning (TIG-behandling) eller behandling med HFMI (High Frequency Mechanical
Impact). Detta ger mycket stor livslängdsförlängning. För större sprickdjup krävs
reparationssvetsning först.

•

Oförstörande provningsteknik (TOFD) tillämpad och manipulator utvecklad för att hitta, estimera
sprickdjup och följa utmattningssprickan under dess tillväxt.

•

Metodik för prediktering av livslängdsökning utvecklad.

•

LifeExt-2-Implementation (nystartat) ska nu implementera teknikerna, behandla en bro.
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Viktiga lärdomar i LifeExt– och väg framåt
•

Otroligt positivt med nära samverkan mellan olika forskningsaktörer och parter i projektet – vi
når långt när vi jobbar ihop.

•

Livslängdsförlängningen av de olika svetsade provkropparna som använts har lyckats väsentligt
bättre än väntat.

•

Arbetsmetodikerna har utvecklats under projektets gång, med dagens kunskap och arbetssätt är
det intressant att både implementera befintliga tekniker och att studera fler.

•

Den anpassade OFP-metoden (TOFD) gav nyckel till jämförelse och prediktering.

•

Teknikerna och konsortiet är redo för nästa steg – kvalitetssäkra och implementera på bro –
detta ska göras i LifeExt-2 tillsammans med regelverksuppdatering i TRV.

•

Implementerade metoder för livslängdsförlängning av stålbroar bedöms
ge besparingar på 25-100Mkr årligen, miljövinster och livslängdsökningsvärdet därutöver.
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Diskussion
•

Vilka möjligheter/utmaningar har ni tagit er an? – Implementering av teknikerna /

•

Om ni når hela vägen till innovation, vilken är den potentiella nyttan? –

•
•
•

•

regelverk som tillåter dem / kvalitetssäkring av metoderna

Livslängdsförlängning och kapacitetshöjning kan göras för många befintliga broar
Hur knyter det an till hållbarhet? – Bra, man spar pengar och miljö, kan fokusera på och
ha råd att byta ut de sämsta broarna
Vilka parter är med i projektet och vilka behövs för att nå hela vägen till innovation? - alla
som behövs för att lösa uppgiften: TRV, Dekra, HiFit, Winteria, Chalmers, KTH, Swerim
Hur ser processen ut?

Vad känns svårast/mest osäkert just nu? – förutom det vanliga i teknisk utveckling…, vad har
vi inte tänkt på? Och räcker det med en Referensgrupp i TRV för att stötta implementering?
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