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1. |NLEDNING

Arbetet som beskrivs i detta notat bedrivs som ett delprojekt i en svensk för-

seglingsgrupps verksamhet. Denna förseglingsgrupp arbetar med regler, re-

kommendationer, utförandeteknik etc för slam- och bindemedelsförseglingar. Det

löpande arbetet sköts genom sex olika arbetsgrupper, varav en av arbetsgrupperna

"Fältförsök med bindemedelsförseglingar på vägar, gator och flygfält" arbetar

med här beskrivet projekt vilket benämns "Bindemedelsförseglingsförsök på

Strängnäs flygfält".

Syftet med projektet är att utröna om, och hur, bindemedelsförseglingar av olika

slag påverkar en asfaltbeläggning på längre sikt, det vill säga om man med givna

funktionskrav kan förlänga en beläggnings livslängd. På grund av debegränsade

ekonomiska förutsättningar som arbetsgruppen arbetar under, kan detta undersö-

kas endast i enklare former. Därför skall man inte "stirra sig blind" på de enskilda

resultat och värden som framkommit, men beroende på de olika beställarnas krav

kan dessa använda sig av vunna erfarenheter som en god vägledning.

På försommaren 1992 påbörjades projektet genom att olika typer av förseglingar

applicerades på försöksytor. Ytoma skulle ligga till grund för en omfattande un-

dersökning av olika förseglingsprodukter för att studera hur dessa påverkar en

asfaltbeläggnings ytegenskaper. Förseglingarna utfördes på Strängnäs flygfälts

taxibana. Varje yta som förseglades var ca 100x3 meter och totalt förseglades 15

stycken ytor. De ytegenskaper som till en början skulle mätas var friktion, textur,

yttäthet samt stensläpp. En viktig faktor när dessa parametrar studeras är tiden,

varför kontinuerliga provningar skulle genomföras under en femårsperiod. Under

1992 genomfördes friktions- och texturmätningar, vilka redovisats i VTI Notat V

213 [1]. Under 1993 utökades provningsverksamheten något, förutom friktions-

och texturmätningar gjordes kontroll på förseglingens förmåga att täta mot vätska

från ovan, man kontrollerade även förseglingsproduktemas förmåga att motstå

stensläpp enligt Prall. Beskrivning och resultat av dessa mätningar redovisas i VTI

Notat Nr 22-1994 [2]. I detta notat redovisas 1994 års arbete samt resultatsam-

manställning av detsamma.
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2. SAMMANFATTNING AV 1994 ÅRS ARBETE

På våren 1993 bestämde sig arbetsgruppen för att friktions- samt texturmätningar

enbart skulle genomföras vartannat år. Anledningen till detta var att flygfältet till

största delen låg i "vila" och att man därför inte trodde sig märka några skillnader i

mätning av våtfriktion eller textur. 1993 genomfördes således ingen av dessa

mätningar. Däremot var det dags att mäta ytornas våtfriktion under 1994. Under

den tid som gått sedan föregående mätning hade fältet inte haft någon livlig trafik,

däremot har fältet kommit att utnyttjas något lite mer än tidigare. En större för-

svarsmaktövning med livlig flygtrañk genomfördes hösten 1993. I övrigt har fältet

varit uthyrt till andra intressenter, som exempel kan nämnas Volvo personvagnar

och polisen. Dessa har då använt fältet för körövningar. Med anledning av denna

något mer intensifierade trafik och de yttre klimatiska faktorerna var årets resultat

av våtfriktions- och texturmätningar av intressant betydelse.

Förutom ovan beskrivna mätningar och undersökningar har ytorna ytfotograferats

samt bedömts okulärt.

De produkter som prövats på Strängnäsfältet och resultaten från de mätningar som

hittills gjorts har diskuterats i gruppen. Arbetet har hittills varit inriktat på produk-

tens ytegenskaper, det är nu önskvärt att arbeta vidare med några av produkterna.

Ett av gruppens mål är att finna metoder för att mäta olika effekter. Under året

påbörjades försök med att mäta olika förseglingsprodukters kapillärförmåga, en

viktig egenskap för produkten om den skall verka på djupet. Kan man kontrollera

hur djupt en förseglingsprodukt verkar? För att söka ett svar på även denna fråga

inleddes även här ett enklare test. Syftet med dessa inledande försök varinte att

testa en speciell produkt, utan syftet var att testa försöksmetoderna. Kan vi med

enklare tester säga något om en förseglingsprodukts möjlighet att påverka bitu-

menlagret på djupet?
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Under 1994 har också'personal från VTI deltagit vid tre ordinarie förseglingsarbe-

ten i Fortifikationsverkets (FortV) regi. Syftet med VTIs närvaro var bland annat

att studera olika utförandeteknik, undersöka yttre faktorer samt följa upp utlagd

förseglings friktionsförlopp. VTI har även mätt friktion på ett av Luftfartsverkets

flygfält för att jämföra två olika produkter.
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3. STRÄNGNÄSFÖRSÖKET

3.1 Friktionsmätning

Ytorna mättes med avseende på våtfriktion under hösten 1994. Mätningarna utför-

des med VTIs friktionsmätbil av typen SAAB Friction Tester . Vid mättillfället

användes ett mätdäck av typ AERO 4.00-8 med ett inre lufttryck av 0,7 MPa.

Detta däck används främst på ytor vilka skall hålla för kraven för flygtrañk. Vid

föregående mätning användes även ett annat däck det så kallade

Trelleborgsdäcket med ett inre lufttryck av 0,14 MPa som främst används på

ytor vilka till största del skall användas för biltrafik. Eftersom skillnaden i friktion

vid 1992 års mätning inte skilde sig alltför mycket de båda mätdäcken emellan

genomfördes årets mätning enbart med AERO-däcket. Mätningen genomfördes i

två mäthastigheter 65 och 95 km/h. Vattenñlmen var vid mättillfället ca 1 mm.

1992 mättes våtfriktionen vid tre tillfällen. Första gången vid utförandetillfället,

andra gången någon eller några veckor efter utförandet och sista gången mättes

friktionen på hösten ca 4 månader efter utförandet. Ur dessa mätningar kunde man

tydligt se att friktionen stadigt förbättrades. Vid oktobermätningen var i stort sett

samtliga ytors friktion bra.

Årets mätningar visar även de upp bra resultat med avseende på våtfriktion, men

värt att notera är att våtfriktionen faktiskt i de flesta fall sjunkit något. Förklaring-

en till detta kan variera, man kan dock konstatera att nästan samtliga ytors textur

minskat. Ett minskat texturmått innebär oftast ett lägre friktionstal. I figur 1 och 2

kan skillnaderna yta för yta i respektive hastighet studeras.
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Figur 1. Friktionsvärden i 65 kmpåförsöksytor i Strängnäs.
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Figur 2. Friktionsvärden i 95 km/h påförsöksytor i Strängnäs.

Tendensen är tydlig, de olika ytomas friktionsvärde avtar med tiden. Såväl obe-

handlad som behandlad yta. Att värdet avtar har med största säkerhet att göra med

ytomas yttre påverkan. Friktionsförloppet för enskilda produkter skiljer sig inte

mycket, visst varierar produkternas enskilda värden något men helhetsbilden ver-

kar ganska klar. Att produkterna som ligger på yta 7B och 8B förbättrat sitt resul-

tat kan kanske ses något märkligt. Förklaringen till detta kan bero på att dessa ytor

vid mätningen okt-92 hade lägre värde än övriga ytor och att dessa på grund av
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trañk (dubbdäck) och snöröjningsmaskiner därvidlag höjt sina friktionsvärden.

Jämför vi de olika produkternas friktionsvärde mot referensytorna 5B, 11A och

llB ser vi att inte många övriga produkter, förutom de som avsandades, erhåller

högre friktionsvärden. Detta är i och för sig inget märkligt men ändå värt att note-

ra. Sammanfattningsvis kan man säga att några större problem med friktionen har

man inte på längre sikt oavsett vilken produkt man väljer. I samband med detta

skall vi komma ihåg att sommaren 1994 bjöd på en för Sverige extrem värme vil-

ken verkligen satte förseglingsproduktema på prov, men ingen av produkterna

hade visat någon tendens till att börja kladda.

3.2 Texturmätningar

Ytors friktionsvärden brukar kunna härröras från dess texturvärden. På ytorna i

Strängnäs mättes texturen 1992 med såväl sandpatch som med lasertexturmätaren.

1994 mättes texturen enbart med lasermätaren. I figur 3 kan vi se hur texturmåttet

(laser) förändrats från innan åtgärd fram till oktober 1994. Och liksom friktions-

värdet ser vi att även texturmåttet avtar med tiden i de allra flesta fallen. I bilaga 1

framgår sambandet mellan lasertexturmätaren och sandpatch metoden.
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Figur 3. Texturmåttsförändring med lasertexturmätare på försöksytor

i Strängnäs.
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Värdena på texturen inte förvånande om man sätter dessa värden i relation med

friktionsresultatet. Har man erhållit ett lägre friktionsvärde kan man även förvänta

sig ett lägre texturmått. Den troliga förklaringen till detta ligger i att förseglingen

täppt igen de tidigare håligheterna som fanns på ytan samtidigt som det effektivt

hindrat ett fortsatt stensläpp av material.

Vad som kan tyckas märkligtnär man studerar diagrammet är att även yta 5B,

referensytan, erhåller ett lägre texturmått än vad den hade 1992. Vi hade nog för-

väntat oss ett motsatt resultat. Men eftersom fältet inte används i någon större ut-

sträckning blir det kontinuerliga driftarbetet gällande sopning mindre än på andra

mer aktiva fält, detta kan då medföra att en hel del smuts sätter igen håligheterna

varvid texturmåttet minskar. Detta gäller givetvis för samtliga ytor inte bara yta

5B. Vidare är det värt att konstatera att texturmåttet för yta 5A är mycket lågt. Yta

5A gjordes som en så kallad BYA-försegling, det vill säga man sandade av ytan

rätt kraftigt. Tidigare har vi sagt att ett lågt texturmått ofta innebär ett lågt frik-

tionsmått men för yta 5A gäller inte det. Anledningen till detta är att man skiljer

mellan mikro- och makrotextur. Ytans makrotextur är i det här fallet lågt och det

är det som redovisas i diagrammet, däremot är denna ytas mikrotextur med all

säkerhet hög. Den höga mikrotexturen i sin tur påverkar friktionen i positiv rikt-

ning.

3.3 Okulär besiktning

Varje år har en okulär besiktning utförts av varje yta. Vad man försökt att iakttaga

är givetvis yttre skador såsom sprickor eller stensläpp men vid varje tillfälle har

man även försökt att bedöma ytans åldringsprocess. Orginalytan, MABT 16 från

1978, börjar visa tydliga spår på åldring. Ytan är väldigt grov och skrovlig, detta

beror på att finmaterialet med största säkerhet slitits bort. Något förvånande är

därför det texturmått som mättes upp, detta visar på en något slätare yta. Några

större stensläpp går ej att iakttaga. När det gäller alla de övriga ytorna är det svårt

att sortera dem eftersom skillnaden dem emellan avseende stensläpp eller sprickor

är liten. Att bedöma de olika ytomas åldringsprocess är svårt. Hur ytans åldrings-

process påverkats av deolika förseglingarna är svårt att säga. Visst ser ytorna oli-

ka ut till färg och i viss mån också i grad av uttorkning , men att med bara dessa
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faktorer göra en bedömning av ytans åldringsprocess anser vi lite för svårt. I det

stora hela kan inga större skillnader skönjas på den ytliga åldringsprecessen, där-

emot kan det mycket väl ha skett saker i skiktet strax under ytan.
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4. FORTSATT ARBETE

4.1 Allmänt

På våren 1994 satte några i arbetsgruppen sig ned för att diskutera vad som ansågs

lämpligt att arbeta vidare med inom området. Vi enades om att den främsta an-

ledningen till att man utför en försegling är att förhindra den pågående åldrings-

processen av befintlig yta.

Förseglingen skall därvid tjäna två syften dels förhindra ett accelererande

stensläpp och dels mjuka upp det med tiden torra och oxiderade befintliga binde-

medlet. Detta skall göras utan att riskera beläggningens våtfriktion.

Med ovan nämnda målsättning inriktade vi arbetet i dels fältstudier och dels i

smärre laboratoriearbete. Förhoppningen är att finna metoder som påvisar förseg-

lingars förmåga att hindra stensläpp och mjuka upp det torra bindemedlet. Fält-

studiema skulle lära oss mer om hur förseglingar reagerar vid olika yttre förhål-

landen. Fältstudierna gjordes i samband med FortV:s ordinarie åtgärdsprogram.

Vid dessa tillfällen lades stor vikt vid att studera yttre förhållanden samt frik-

tionsutvecklingen den närmaste tiden efter utförandet. Iakttagelser och resultat av

detta redovisas i detta kapitel.

Hittills har arbetet varit inriktat på ytegenskaper såsom friktion, textur, stensläpp

och täthetsförmåga. Om vi då lämnar ytan ett tag och går ned lite på djupet, vad är

det då som är intressant att studera. Vi tror att den fullständiga migrationen tar tid,

om den överhuvud taget någonsin uppkommer. Däremot kan förseglingen fylla

upp de mikrosprickor som förekommer i bitumenet. För att detta skall kunna ske

måste produktens kapillära förmåga vara god. Så arbetsgruppen beslöt att inled-

ningsvis studera några få produkters kapillära förmåga med ett så kallat skivför-

sök. Vad vi också beslöt oss för att studera var produktens förmåga att gå på dju-

pet. Resultaten från dessa inledande försök redovisas även det under detta kapitel.

Avslutningsvis har en litteraturundersökning gjorts för att se om det finns metoder

eller idéer på annat håll i världen. Axplock från denna undersökning redovisas

även det i detta kapitel.
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4.2 lakttageláer från fältstudier

4.2.1 Allmänt

Under sommaren studerades fyra förseglingsarbeten lite mer noggrant. Det var

arbeten vilka FortV beställt inom sitt ordinarie åtgärdspaket. Produkt och plats var

enligt tabell 1.

Tabell 1. Förseglade flygfält somföljdes upp 1994

 

Flygfält Förseglingsprodukt

Hagshult (vid Klevshult) VoT 41

Hovby (vid Lidköping) Neomex 40

F 10 (Ängelholm) Pentack

F 16 (Uppsala) Nyseal

 

Avsikten med fältstudierna var att se om man genom iakttagelser på plats kunde

lägga märke till något som kunde vara av betydelse för kommande förseglingsar-

beten. Samtidigt fick vi en bättre kontroll av friktionshändelseförloppet den när-

maste tiden efter utförandet än vad vi lyckades med vid Strängnäs. På F16 i Upp-

sala genomfördes friktionsmätningarna inte av VTI. De värden på mätningar och

de iakttagelser som gjordes och som presenteras här är gjorda av Skanska och

FortV.

På samtliga flygfält var det åldrad Delugrip som skulle förseglas. Redan här kan

man börja diskutera vad en försegling innebär för den sortens beläggning. Del-

ugripen är rätt grov i ytan med relativt bra texturvärde. Delugripen har därvidlag

en rätt god dräneringsförmåga. Är det då rätt att försegla ytan och med hur mycket

skall man försegla den? Å ena sidan vill man sprida en rätt stor mängd för att ge

den åldrade beläggningen en fräschör, men å andra sidan vill man inte heller lägga

för mycket för att då minska texturen och därmed även beläggningens dränerings-

förmåga. Det är därför av största vikt att beställare och utförare är överens om vad

som läggs och hur det kommer att påverka befintlig beläggning.
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Förseglingsarbeten som följdes upp utfördes under varierande väderleksförhållan-

den. Vid Hagshult var det kallt (ca 10 °C) och regn i luften, vid Ängelholm och

Uppsala utfördes förseglingsarbetet mitt på dagen under brännande sol och vid

Hovby valde entreprenören att försegla ytan på natten för att på sätt undvika hettan

på dagen.

4.2.2 Förseglingsprodukters friktionsförlopp

Studerar man friktionsförloppet för de fyra olika produkterna som ingick i somma-

rens fältstudier ser man att friktionsförlopp varierar. Produkterna Nyseal och Ne-

omex har ett liknande förlopp, friktionstalet sjunker fram till första mätningen (2

timmar efter utförandet) för att därefter ligga relativt still fram till nästa mätning

(5 timmar efter utförandet). Produkten VoT gav upphov till ett mycket lågt frik-

tionstal efter första mätningen, vid andra mätningen hade dock friktionstalet för-

bättrats något. Med produkten Pentack förändrades friktionstalet endast något litet

till det sämre. På fälten i Ängelholm, Hagshult och Hovby mättes friktionen ytter-

ligare ett antal tillfällen. Intressant att notera är att samtliga produkter erhåller un-

gefär samma friktionstal efter 35 timmar. Figur 4. De i diagrammet inlagda kur-

vorna är mätningar gjorda på provytor och inte på färdig rullbana. Vid provytoma

på Hovby mättes inte friktionen efter 2 timmar i samband med spridningen. Vid

ett tidigare tillfälle (94-07-04) hade friktionen där mätts efter 2 timmar varvid re-

sultatet var lågt. Figur 5.

Det är ett antal faktorer som påverkar varje friktionskurva. Först och främst bör

man veta vad den befintliga beläggningen har för friktionsvärde. På de flygfält

som ingick i denna undersökning varierade friktionen på obehandlad yta mellan

0,55 och 0,72. I Uppsala visade det sig att den befintliga ytan hade ett friktionstal

på 0,55 det vill säga samma värde som ytan förväntades ha 5 timmar efter att för-

seglingen utförts. Med anledning av detta bör man i vissa fall överväga om man

överhuvudtaget bör försegla ytan.
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Figur 4. Våtfriktionsförloppet vidfyra testytor.

Med all säkerhet påverkas våtfriktionen strax efter utförandet av hur mycket som

sprids. Om det sprids för mycket erhålls med stor sannolikhet låga friktionstal

vilka inte är acceptabla. Sprider man mindre kanske friktionskravet godkänds men

frågan man då kan ställa sig är vilken verkan produkten egentligen gör. Vi får i

detta sammanhang inte glömma bort att de olika förseglingsproduktema samman-

sättning (bitumen, polymerer, oljor, vatten etc.) säkert också påverkar valet av

utspridd mängd.

Väderleksförhållandena har vi tidigare nämnt, men vad är det bästa vädret vid en

försegling? Vad som är bäst kan vara svårt att säga men generellt gäller att varken

extrem värme (>4O OC på ytan) eller kyla (<5 °C på ytan) är bra vid förseglingar.

En alltför kall yta verkar göra processen långsammare, det tar tid innan bindemed-

let bryter. Förseglar man en redan varm yta i gassande sol riskerar man att få om-

fattande blödningar om man inte är försiktig med mängdema. Ytterst är det ändå

upp till entreprenören att avgöra huruvida dess produkt kan utföras vid rådande

väder.

På Hovby flygplats hade vi möjlighet att genomföra mätningar på förseglingspro-

dukten vid tre olika tillfällen. Vid det första tillfället (4 juli) genomfördes förseg-

lingen på dagenvid en temperatur som var konstant 20 °C. Vid det andra försöket

(18 juli) utfördes förseglingen på natten. Temperaturen steg sedan stadigt under
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morgon och förmiddag. Vid det tredje försöket (19 juli) genomfördes förseglingen

tidigt på morgonen. Även i det här fallet steg temperaturen och var efter 5 timmar

mycket hög. Friktionen efter 2 timmar mättes endast vid ett tillfälle och vi ser där

att friktionsvärdet då är ungefär samma som vid mätningen efter 5 timmar. Det är

därför högst troligt att friktionsförloppet är något liknande för de båda andra mät-
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Figur 5. Friktionsmäming vid Hovbyflp vid tre olika tillfällen.

4.3 Friktionsmätning Karlstad flp

4.3.1 Allmänt

På Karlstad flygplats lät Luftfartsverket försegla rullbanan under sommaren, au-

gusti, 1994. Huvuddelen av rullbanan förseglades med Pentack, men två partier av

rullbanan var annorlunda. Ena bankanten förseglades med produkten Nyseal, och

kring banmitt lämnades ytan obehandlad. VTI var ej med vid utförandet. Mätning

innan åtgärd genomfördes i juni månad. Resultat från dessa mätningar har här

nedan jämförts med mätningar gjorda cirka två veckor efter utförandet. Mätningen

får därför ses som en jämförande mätning mellan de båda produkterna. Förseg-

lingsarbetena gjordes relativt sent på säsongen, man ville på så sätt undgå de pro-

blem man haft tidigare under sommaren med den för Sverige så ovanliga värmen.
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4.3.2 Resultat

Resultaten visar att det inte föreligger någon större skillnad produkterna emellan.

Vi ser i figur 6 att båda produkterna uppvisar låga friktionsvärden. De både pro-

dukterna uppvisar näst intill samma friktionsförlopp. En av anledningarna till att

så låga .värden erhölls var att ytan som förseglades från början hade ett relativt lågt

friktionsvärde.
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Figur 6. Friktionsmätning på Karlstadflp.

Något som kan synas märkligt då man studerar diagrammet är sänkningen av våt-

friktionsvärdet på den sträckan som ej behandlades. En kombination av spår från

förseglingsarbetena, gummiavsättning och det extrema väderleksförhållandet som

förekom i Sverige under sommaren 1994 ligger troligen bakom detta. Mätning av

ytans friktion innan åtgärd utfördes i juni månad och mätning efter åtgärd gjordes i

september månad.

4.4 Förväntningar och krav

Att sätta upp regler och krav på när och hur en försegling kan och bör användas är

svårt. Det är upp till såväl beställare som utförare att agera efter bästa huvud. Det

är därför av största vikt att beställaren utför en ordentlig förundersökning på flyg-

fält eller väg som skall åtgärdas som utföraren tar del av. Förundersökningen skall
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bland annat ge svar på beläggnings status samtidigt som man preciserar det resul-

tat som man vill uppnå med en åtgärd. När detta är gjort är det upp till utföraren

att bedöma om dess produkt passar in på beställarens speciella krav.

4.5 Kapillaritetsförsök

4.5.1 ' Allmänt

En produkts kapillära förmåga bör vara av betydelse för hur djupt ned i belägg-

ningen produkten kan komma. Som nämndes i inledningen är det via mik-

rosprickoma som produkten skall ta sig ned och på så sätt mjuka upp beläggning-

en. Det finns därför all anledning till undersöka produkternas kapillära förmåga.

Syftet med detta försök var att se om förseglingsprodukter överhuvudtaget hade

några kapillära egenskaper. Vidare var det ett test på försöksanordningen, kunde

man med en enkel anordning få fram ett resultat på produkters kapillära förmåga.

Värdet i sig var därför ointressant och vi finner ingen anledning till att redovisa

några fåtal produkters värden. Vi har därför valt att kalla produkterna för 1, H och

HI.

4.5.2 Försöksmetod

Försöket i sig är väldigt enkelt. Man placerar helt enkelt två parallella glasskivor

med en ekvidistans av ca0,1 mm i en kärl med produkten man vill testa. Glasski-

voma är av storleken A4. Efter en timme i kärlet mäter man hur högt produkten

tagit sig på mitten samt vid 40 respektive 80 mm på vardera sidan om mitten. Vid

kanterna görs inga mätningar på grund av så kallade kanteffekter. Ett aritmetiskt

medelvärde beräknas och anges.

4.5.3 Resultat

För varje produkt företogs 5 stycken mätningar. Medelvärdet i varje avläsnings-

punkt för respektive produkt resulterade i figur 7.
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De frågor vi ställde oss inför försöket om produkternas kapillära förmåga och

mätmetodens förmåga att mäta denna egenskap får anses som besvarade.
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Figur 7. Tre förseglingsprodukters och vattens kapillära förmåga.

Man ser tydligt i figur 7 att förseglingsproduktema har en bättre kapillär förmåga

än till exempel vatten. Denna förmåga, egenskap, hos en förseglingsprodukt tyder

på att den har goda förutsättningar att verka en bit ned i asfaltbeläggningen. Ur

diagrammet kan man även se att de olika produkternas värde variera något.

Mätmetoden är enkel och skall användas i syfte att påvisa kapillära egenskaper

hos en produkt. Att i dagsläget utveckla mätmetoden ytterligare anses inte nöd-

vändigt då vi inte riktigt vet hur vi skall behandla olika produkters resultat.

4.6 Nedträngningsförsök

4.6.1 Utförande och resultat

Visar det sig att produkter har olika kapillär förmåga kan det ju vara intressant att

studera hur denna egenskap verkar på en åldrad yta. Vi har därför spridit förseg-

lingsprodukt I, H och III på borrkärnor från en av de obehandlad ytorna från

Strängnäs. För att på något sätt försöka fånga upp den djupgående verkan sågades

borrkärnorna till i två olika storlekar 10 respektive 20 mm. Därefter har den såga-
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de ytan kalkats. I händelse av att förseglingen skulle gå igenom skulle detta då

synas på den kalkade ytan. Efter två månaders tid har ingen av produkterna trängt

igenom provkroppen så att den kalkade ytan blivit mörk. Provkropparna ligger

fortfarande för observation. Man kan väl antaga att den produkt som uppvisar bäst

kapillär förmåga först skall lyckas tränga ned genom provkroppen.

4.7 Litteraturundersökning

Under hösten 1994 gjordes en litteratursökning på ämnet förseglingar (Seal coats,

Rejuvenators) för att se om man på något annat håll i världen intresserat sig för de

frågor vi jobbat med. Litteratursökningen gav oss ett antal referenser, varav ett 20-

tal valdes ut för att studeras lite mer noggrant. Genomgående för de rapporter som

valdes ut att studera var att de oftast kom från USA. och de visade sig behandla

ämnet avsandade förseglingar eller slamförseglingar [3], [4] och [5]. Väldigt få

rapporter behandlade ämnet rena bindemedelsförseglingar.

I Sverige har inte heller mycket blivit skrivet angående denna typ av underhållsåt-

gärd. Förutom de notat [1] och [2] som skrivits med anledning av detta projekt har

endast några få rapporter kommit ut. Bland annat har man på VTIs laboratorium

undersökt förseglingsprodukters funktionella egenskaper [6] och förseglingspro-

dukters föryngrande inverkan på asfaltbeläggningar undersökts [7].

Hittills har vi diskuterat förseglingar med utgångspunkt att de skall användas på

flygfälts rull- eller taxibanor eller på vägar av olika slag. Därvidlag har friktionen

varit av största vikt. Utförs en bindemedelsförsegling däremot på uppställnings-

platser eller parkeringsytor är det kanske i stället förmågan att motstå bränslespill

som är av största vikt. Detta ämne behandlas i [8].

I Sverige har intresset angående att använda sig av bindemedelsförseglingar varit

lite upp och ned. Det gjordes försök i början av 1980-talet vilka kan ses som ett

slags inledande försök [9]. Sedan dess har olika försök utförts och produkterna har

utvecklats men väldigt lite är skrivet.
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Förhoppningen är att det som skrivs här och på andra sätt kommer ut från denna

arbetsgrupp skall vara till hjälp för såväl utförare som beställare så att vi i framti-

den kan utföra säkra bindemedelsförseglingar på rätt objekt. 1997 är det meningen

att arbetsgruppens arbete skall redovisas i en slutrapport. Slutrapporten skall knyta

samman de under åren framkomna resultaten i ämnet bindemedelsförseglingar.
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