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1. ORIENTERING

Äldringseffekter på lågtrañkerade vägar och flygfält, belagda med asfaltbetong, är

ett fenomen som uppmärksammats speciellt inom kommuner och vid FortF.

På belagda kommunvägar med mycket låg trafik uppstår med tiden problem med

sprickor och "stensläpp" i beläggningens ovanyta. Den huvudsakliga anledningen

till detta torde vara bitumenets åldring. Bitumen åldras under inverkan av luftens

syre, UV-ljus, vatten, vägsalt m m och blir härvid bl a sprödare och mer sprick-

benäget

Samma fenomen aktualiseras på flygfält, med omfattande belagda ytor utan nämn-

värd slitagepåverkan.

En åtgärd som ibland utförs, för att försöka förhindra eller åtgärda denna typ av

skador, är försegling med olika typer av förseglingsprodukter. Åtgärden anses

fräscha upp och föryngra beläggningsytan. Produkter som använts är diverse bitu-

menemulsioner eller bitumenblandningar, med tillsatser av olika slag. Även pro-

dukter på epoxibas har provats. Appliceringen utförs manuellt, med klistermoped

v eller med spridarbil.

Ett antal studier av förseglingens effekter pågår för närvarande i fält, varvid för-

segling med olika typer av förseglingsprodukter utförts. De förseglade ytorna stu-

deras sedan med avseende på parametrar som textur och friktion. (1)

I samband med ovan nämnda fältstudier har kunskap om själva åldringsprocessen

efterlysts, liksom kunskap om olika möjligheter att förhindra eller fördröja de ska-

dor som uppstår. En tredje fråga berör då möjligheterna att vid funktionsprovning

på laboratoriet utvärdera en förseglingsprodukts eventuellt åldringshämrnande

inverkan på asfaltbeläggningen. Föreliggande undersökning belyser i någon mån

sist nämnda fråga och kan betraktas som en inledande laboratoriestudie av möjlig

provningsmetodik för förseglade asfaltbetongytor.
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2. PROVNING

Slitstyrka och vidhäftning är två funktionella egenskaper som bl a provas för väg-

markeringsmaterial på laboratoriet. (På vägen sprutappliceras spraymassan till en

tjocklek av cirka 1,5 mm. Vid provning på laboratoriet undersöks marshallprov-

kroppar som applicerats med spraymassa). Slitageprovning utförs i Trögerapparat

vid -10°C. Vidhäftningsprovning utförs medelst vinkelrät provdragning vid

rumstemperatur, varvid en fastlimrnad stålstämpel dras loss med dragkraftsök-

ningen 200 N/s. Dragkrafen vid brott (mellan massa och beläggning) registreras.

Mot bakgrund av erfarenheter från dessa provningsmetoder har motsvarande prov-

ning utförts för några förseglingsprodukter.

2.1 Undersökta produkter

Tre produkter ingår i undersökningen. De benämns här A, B och C och är samtliga

av bitumenemulsionstyp. Produkterna är avsedda att sprutappliceras på vägytan,

till en mängd av 0,2 till 0,4 kg/mz. Vid behov uppvärms de till cirka 50°C. Under-

laget sopas rent före appliceringen. Förväntad torktid på vägen är "någon vecka".

Aktuell användning av produkterna uppges hinintills ha förekommit på 8 till 18 år

gamla täta asfaltbeläggningar.

Förseglingsprodukterna anlände tilll VTI i februari 1993. Undersökningen har ut-

förts i huvudsak under maj månad samma är.

2.2 Trögerslitage

Trögerslitage har bestämts vid -10°C, i överensstämmelse med motsvarande meto-

dik för termoplastisk spraymassa. (2)

Prov har härvid applicerats på marshallprovkropp (MAB 4T). Applicerad mängd

har varit 0,2 och 0,4 kg/mz. Två produkter har provats.
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Problem uppstod med den förseglade provytan som trots långa väntetider mellan

applicering och provningstillfälle förblev "kladdig". Föseglingen hårdnade emel-

lertid vid lägre temperaturer, varför provningen trots allt kunde genomföras.

Magi.:

Provkropparna tempereras vid -10°C och spänns sedan fast i Trögerappa-

raten (ñgurl). Slitaget utförs av en nålpistol som drivs med tryckluft. Prov-

kroppen roterar med en hastighet av 30 varv per minut, varvid kall luft

under provningens gång blåser över provet. Mängden bortslitet material

registreras genom Vägning före och efter provning.

Provkropparna har körts vid lufttrycket 4 bar, under totalt 5 perioder a 40 sekun-

der.

Erhållna resultat redovisas i tabell 1 nedan. Förseglingen har i stort sett slitits bort

fullständigt från provkroppen. En marshallprovkropp utan försegling har med-

tagits som referens.

Tabell 1 Trögerslitage för undersökta förseglingsprodukter

  

Produkt Applicerad mängd Trögerslitage

 

(kg/m2) (g)

Referens - 0,6 (0,6, 0,7 0,5)

A 0,2 0,2 (0,3 0,1 0,2)

A 0,4 0,6 (0,5 0,6 0,6)

B 0,2 0,5 (0,5 0,5 0,4

B 0,4 1,0 (1,0 0,8 1,2)
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Figur 1 Trögerapparat för slitageprovning.
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2.3 Vidhäftning

Vidhäftning mellan försegling och asfaltbetong har undersökts i enlighet med

motsvarande metodik för t ex vägmarkering eller isoleringsskikt av olika slag (mot

underlag som asfaltbetong, betong eller stål), (2, 3).

Prov har applicerats på marshallprovkropp (MAB 4T). Applicerad mängd har varit

0,4 kg/mz. En produkt har provats.

Problem uppstod som nämnts med att den förseglade ytan förblev "kladdig" under

mycket lång tid. Ytan "avsandades" slutligen med rikligt med kalkstensfiller.

Metod:

En provyta skärs eller borras försiktigt ut på provkroppens ovanyta, ner till

underlaget. En stålstämpel limmas därefter fast på provytan med epoxilim

som får hårda. Provkroppen fixeras i dragprovningsutrustningen. Dragkraf-

ten anbringas sedan lodrätt mot provytan och provdragningen utförs med

dragkraftsökningen 200 N/s tills brott uppstår. Dragkraften vid brott regi-

streras. Provningen utförs vid rumstemperatur (20 _-l; 2°C).

Erhållna resultat för en undersökt produkt redovisas i tabell 2 nedan. Marshall-

provkropp utan försegling har medtagits som referens.

Tabell 2 Vidhäftning mot asfaltbetong för undersökt förseglingsprodukt

  

Produkt Applicerad mängd Vidhäftning, typ av brott

(kg/m2) (N/mm)

Referens - 1,2 (1,3 1,1 1,2)

Brott uppstår i asfaltbetongen

C 0,4 0,7 (0,67 0,67 0,83)
Brott uppstår i förseglingen,
men även något i underlaget
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3. KOMMENTARER OCH FORTSATT ARBETE

En begränsad studie beträffande funktionprovning av förseglingsprodukter på

laboratoriet föreligger i detta Notat. En fortsättning anses möjlig och planeras

inom ett nytt projekt med start 1994.

Problem som uppstått vid provberedning och provning av de aktuella produkterna

gäller framför allt förseglingens långa "torktid" och/eller "kladdiga yta", vilket för-

svårar främst vidhäftningsprovningen, med bl a risk för nedträngning av epoxilim

i försegling och asfaltbeläggning. Möjligheter till modifiering av provningsme-

todiken finns emellertid, t ex med avseende på temperatur och förbehandling av

provytor.

En fortsättning kan ses i modifierad provningsmetododik, anpassad till de aktuella

produkterna, men också i mer kemiskt inriktade undersökningar av åldringshäm-

mande effekter, kompatibilitet mellan produkter samt kemisk karaktärisering. En

förutsättning för detta är emellertid att produkttillverkaren åläggs lämna mer spe-

ciñserade produktdeklarationer än vad som idag tycks vara fallet.
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