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1. INLEDNING

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

lingsgrupps verksamhet. Denna förseglingsgrupp arbetar med regler, rekommen-

dationer, utförandeteknik etc för slam- och bindemedelsförseglingar. Det löpande

arbetet har under 1995 utförts genom fem olika arbetsgrupper, varav en av arbets-

grupperna har varit "Fältförsök, Utförande/Rekommendationer för bindemedelsför-

seglingar."

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 de begränsade

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. Beroende på de olika beställamas krav kan

vunna erfarenheter dock fungera som en god vägledning. Under 1995 intensifiera-

des arbetet på att ta fram beskrivning/rekommendationer. Syftet med detta var att

öka förståelsen mellan beställare och utförare.

På försommaren 1992 påbörjades projektet genom att olika typer av förseglingar

applicerades på försöksytor vid Strängnäs flygfält. Ytoma skulle ligga till grund

för en omfattande undersökning av olika förseglingsprodukter för att studera hur

dessa påverkar en asfaltbeläggnings ytegenskaper. Förseglingama 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 re-

dovisats 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 förseglingsproduk-

temas förmåga att motstå stensläpp enligt Prall. Beskrivning och resultat av dessa

mätningar redovisas i VTI Notat Nr 22-1994 [2]. Under 1994 följdes ytterligare
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ett antal arbeten upp, främst med avseende på initialfriktion. Resultat från 1994

års arbete redovisas i VTI notat Nr 12-1995 [3]. De erfarenheter och iakttagelser

som gjorts under dessa tre år har legat till grund för 1995 års arbete.

2. SAMMANFATTNING AV 1995 ÅRS ARBETE

Under 1995 har våtfriktionen mätts på Strängnäs, Ängelholm, Hagshult, Hovby

och Karlstad flygfält. Ytoma på Strängnäs taxibanor har kontinuerligt mätts sedan

1992. Övriga flygfält mättes för andra året i rad. Under den tid som gått sedan

föregående mätning 1994 hade Strängnäs, Hagshult och Hovby fältet inte haft

någon större trafik, däremot har Karlstad och Ängelholms flygfält haft mycket

trafik. Samtliga fält utom Karlstad, har vid mättillfället även bedömts okulärt. På

provytoma vid Strängnäs taxibana har även ytfotografering genomförts.

Under 1995 har inga större laboratorietester genomförts. Främsta anledningen till

detta beror på att man av tidigare års försök förstått att det är viktigare att först ta

fram ett dokument som tydligt förklarar bindemedelsförseglingarnas fördelar. Be-

ställare och utförare måste båda vara medvetna om de förväntningar och krav man

kan ställa på en bindemedelsförsegling. Arbetsgruppens resurser och ekonomi har

därtill medfört att laboratorietestema detta år fått stå tillbaka.

3. STRÄNGNÄSFÖRSÖKET

3.1 Friktionsmätning

Ytoma mättes med avseende på våtfriktion under hösten 1995. 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 uppfylla kraven för flygtrañk. Vid

en av de föregående mätningarna 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 friktionen vid 1992

års mätning inte skilde sig alltför mycket de båda mätdäcken emellan genomför-

des årets mätning enbart med AERO-däcket. Mätningen genomfördes i två mät-
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hastigheter 65 och 95 km/h. Vattenñlmen var vid mättillfället ca 1 mm. Årets

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

notera är att våtfriktionen varierar med åren. Här nedan redovisas friktionen från

tre års mätningar. I bilaga 1 finns en förteckning Över vilka förseglingsprodukter

som döljer sig bakom respektive yta. Det är endast ytorna 7B och 8B som förbätt-

rat värdet på våtfriktion vid varje års mätning. Övriga ytor har alltså varierande

resultat år från år. Vad denna variation beror på är svårtatt säga, en anledning kan

vara att friktionen varierar längs med ytan. Ett annat skäl är att friktionen i viss

mån varierar med bland annat temperatur och väder och att mätförhållandena re-

spektive år inte varit identiska . I figur 1 och 2 kan skillnaderna yta för yta i re-

spektive hastighet studeras.
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Figur 1. Friktionsvärden i 65 km/h påförsöksytor i Strängnäs.
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Figur 2. Friktionsvärden i 95 km/h på försöksytor i Strängnäs.
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Vi ser i figur 1 och 2 att friktionsförloppet för enskilda produkter inte skiljer sig så

mycket. Produktemas enskilda värden varierar något men helhetsbilden verkar

ganska klär. Jämför vi de olika produkternas friktionsvärde mot referensytoma

(5B, 11A och 11B) ser vi att inte många Övriga produkter, förutom de som avsan-

dades (5A och lOB), erhåller högre friktionsvärden. Detta är i och för sig inget

märkligt men ändå värt att notera. Sammanfattningsvis kan man säga att några

större problem med friktionen har man inte på längre sikt oavsett vilken produkt

man väljer.

3.2 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, fortsätter att visa tydliga spår på åldring. Ytan är väldigt grov och skrovlig,

detta beror på att ñnmaterialet med största säkerhet slitits bort. Några större stenar

(>12 mm) verkar inte ha släppt. 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 ytornas åldringsprocess är svårt. Hur ytans åldringspro-

cess påverkats av deolika förseglingarna är svårt att säga. Visst ser ytorna olika ut

till färg och i viss mån också i grad av uttorkning , men att med bara dessa fakto-

rer göra en bedömning av ytans åldringsprocess anser vi lite för svårt. I det stora

hela kan inga större skillnader skönjas på den ytliga åldringsprocessen, däremot

kan det mycket väl ha skett saker i skiktet strax under ytan.

4. ÖVRlGA FLYGFÄLT

Under 1994 bindemedelsförseglades ett antal flygfält vilka följdes upp av personal

från VTI. Studierna inriktade sig främst på att se hur friktionsförloppet vid utfö-

randetillfället verkade. Under 1995 har dessa flygfält följts upp, med besiktning

och friktionsmätning. Det bör påpekas att flygfältens våtfriktionvärde innan åtgärd

varierade, man bör alltså inte jämföra värden från olika fält med varandra utan

enbart med tidigare mätningar.
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4.1 Hovby

Hovby flygfält utanför Lidköping förseglade 1994 med produkten Neomex. Det

förseglade fältet ser efter ett år fortfarande mycket bra ut. Det skall påpekas att

flygtrañken på fältet inte är speciellt stor. Mätning av våtfriktion genomfördes

under sommaren. Friktionen är jämn och god, i tabell 1 redovisas de värden som

uppmättes.

Tabell 1 Friktionsvärde på Hovby flygfält, försegling med Neomex

       

Mäthastighet Friktionsvärde Friktionsvärde

innan åtgärd 1995

65 km/h 0,76

90 km/h 0,72 0,73

4.2 Hagshult

Hagshults flygfält i Småland förseglades sommaren 1994 med produkten VT41.

Inte heller detta fält har under året haft någon större trafik. Man kan tydligt se att

förseglingen haft en positiv effekt på beläggningen på så sätt att förseglingen tätat

ytan och därmed hindrat ett annars tänkbart stensläpp. Friktionen mättes på fältet

under sommaren 1995 och resultaten från dessa mätningar redovisas i tabell 2.

Tabell 2 Friktionsvärde på Hagshults flygfält, försegling med VT-41

     

   

Mäthastighet Friktionsvärde Friktionsvärde

innan åtgärd 1995

65 km/h 0,72 0,70

90 km/h 0,61 0,59

4.3 Ängelholm

Flygfältet i Ängelholm, F10, förseglades även det under sommaren 1994. På detta

fält var det produkten Pentac som användes. Flygfältspersonalen var mycket nöjd

med arbetet, och menade att stensläppet hade hejdats. Till skillnad mot de tidigare

redovisade flygfälten är trañken på detta fält mycket intensiv, vilket också kunde

märkas i form av att förseglingen slitits bort, främst i sättzonerna. Resultaten från
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friktionsmätningen redovisas i tabell 3. Vi kan bland annat se att våtfriktionen

ökat något efter åtgärd. Detta är ovanligt då det gäller bindemedelsförseglingar. En

trolig orsak till Ökningen av våtfriktionvärdet är att trafiken varit stor och att bin-

demedelsförseglingen därmed slitits bort redan efter ett år. Därefter har nedbryt-

ningsprocessen fortsatt .

Tabell 3 Friktionsvärde på Ängelholms flygfält, försegling med Pentac

       

Mäthastighet Friktionsvärde Friktionsvärde

innan åtgärd 1995

65 km/h 0,66 0,70

90 km/h 0,61 0,67

4.4 Karlstad

På flygfältet i Karlstad prövades två olika produkter när fältet förseglades 1994.

Produkterna som prövades var Nyseal och Pentac. Flygfältet har av undertecknad

ej besiktigats 1995, men enligt utsago ser fältet bra ut. Någon större skillnad mel-

lan produkterna kan man inte skönja. I tabell 4 redovisas resultaten från våtfrik-

tionmätningen. Vi ser att det inte är någon större skillnad mellan produkterna.

Tabell 4 Våtfriktionsvärde på Karlstad flygfält,

försegling med Pentac och Nyseal

 

Mäthastighet Friktionsvärde Friktionsvärde Friktionsvärde

innan åtgärd 1995 (Pentac) 1995 (Nyseal)

    

    

65 km/h 0,64 0,58 0,58

90 km/h 0,62 0,54 0,52

5. ARBETE I ARBETSGRUPPEN UNDER 1995

Arbetsgruppen "Fältförsök, Utförande/Rekommendationer för bindemedelsförseg-

lingar" har under 1995 arbetat fram ett förslag på Beskrivning/ Utföranderekom-

mendationer för bindemedelsförseglingar. Arbetet har, som tidigare nämnts, base-

rat sig på erfarenheter och iakttagelser från tidigare förseglingsarbeten. Skriftens

främsta uppgift är att förklara och beskriva hur tekniken utförs och vilka möjliga
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förväntningar man kan ställa på en försegling efter utförandet. Förhoppningen är

att skriften därmed skall hjälpa beställaren och utföraren att tala samma språk.

Under senare delen av 1995 beslöt Förseglingsgruppen att detta arbete skulle

samordnas med arbetet som bedrivs i Slamförseglingsgruppen. Meningen är att

arbetet under 1996 skall leda fram till en skrift som går under arbetsnamnet För-

seglingshandboken.
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Bilaga 1

PROVYTOR PÅ STRÄNGNÄS FLYGFÄLTS TAXIBANA

 

STRÄCKA UTFÖRARE PRODUKT- MÄNGD

NAMN

1A VÄG 0. TRAFIKARB. V 0 T 41 0.3 kg/mz

2A VIAFLEX NEOMEX 0.2 kg/mz

23 ZEL- AAREN B-A HEALER 0.33 1/m2

3A VÄGTEK PENTAC 0.14 kg/mz

33 VÄG o. TRAFIKARB. V 0 T 41 0.2 kg/mz

4A VIAFLEX NEOMEX 0.3 kg/mz

43 VÄG 0. TRAFIKARB. V 0 T 42 0.3 kg/mz

5A SANDFÖRS. ENL. BYA MED LÖSNING 0.56 kg/mz

73 MIZAR GRUPEN BLACK SEAL A 0.5 kg/mz

8B _SKANSKA SKANTEC L 0.2 kg/mz

93 SKANSKA SKANTEC E 0.4 kg/mz

10A NCC HEATAD YTA (120°)+ 0.5 kg/mz

NYSEAL

103 VIAFLEX NEOMEX+ 0.6 kg/mz

AVSAND.

12A NYNÄS NYSEAL 0.3 kg/mz

123 NYNÄS NYSEAL 0.2 kg/mz
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