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Förord

Föreliggande rapport är en sammanställning om dammbindning av grusvägar, där

huvuddelen av uppgifterna framkommit genom litteraturstudier. Rapporten är

tänkt att utgöra en grund för fortsatt arbete inom området.

Arbetet har ingått som en del i projektet Grusväg Bärförmåga, krav och

verifikationsmetoder som bekostas av Vägverket, avd Väg. Proj ledare vid

Vägverket är Karin Högström/ Hans Wirstam.
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1 Bakgrund

Dammande grusvägar är ett stort problem både för trafikanter och kringboende.

Dammet i sig utgör en trafikfara, då det sätter ned sikten. Dessutom är det en

sanitär olägenhet för de boende längs vägen. Dammningen ger även andra

oönskade' effekter. Eftersom dammet främst består av de fina partiklarna i grus-

slitlagret uppstår i och med dammningen en brist på finmaterial. Ett grusslitlager

som innehåller för lite finmaterial blir svårbundet, vilket medför ökad risk för löst

grus och korrugering av vägbanan. En dåligt bunden vägyta kräver dessutom ökat

underhåll, vilket medför en kostnadsökning.

I början av 1994 fanns 430 000 km väg i Sverige. Av dessa var 24 000 km

statsvägar med grusslitlager och 73 000 km enskilda statsbidragsvägar, huvud-

sakligen med grusslitlager (Glänneskog & Skog 1994).

2 Metodik

Detta arbete är främst en sammanställning av uppgifter inhämtade från litteratur i

ämnet. Vissa uppgifter har även inhämtats muntligt från referensgruppen i

Vägverksprojektet GRUSVÄG.

Arbetet har främst koncentrerats till studier av tre olika dammbindemedel,

kalciumklorid, bitumenemulsion ochlignosulfonat. Inledningsvis utfördes en

litteratursökning i Roadline. Sökningen avsåg svensk och finsk litteratur från de

senaste fem åren. En litteraturlista erhölls även från Karin Högström, Vägverket.

Dessutom har en del äldre litteratur studerats. Sammanlagt har ett 50-tal artiklar

och rapporter granskats och av dessa refereras det till ett 20-tal i den här

sammanställningen.

3 Dammbindemedel

Kalciumklorid är det mest använda dammbindemedlet. Som alternativ till

kalciumklorid används bitumenemulsion och olika lignosulfonatprodukter. Det

finns även andra produkter, vilka har provats i varierande omfattning. Exempelvis

har man provat magnesiumklorid, EA-salt (en restprodukt från metallåtervinning

blandat med kalcium- och magnesiumklorid) och ENTAC (baserat på kåda). I den

här sammanställningen har, som ovan nämnts, arbetet koncentrerats till de tre

förstnämnda dammbindemedlen. De olika dammbindemedlen fungerar inte på

samma sätt. Därför kan de vara mer eller mindre lämpliga under olika

förutsättningar.

3.1 Kalciumklorid

Kalciumklorid är ett salt med kemiska formeln CaClg. Det är ett hygroskopiskt

salt, vilket innebär att saltet kan ta upp fuktighet från omgivningen. Vatten-

upptagandet kan leda till att kalciumkloriden blir vattenmättad och flyter sönder

till en vattenlösning (delikviscerar). På grund av kalciumkloridens förmåga att ta

upp vatten och bilda hydrat används den bl a som torkmedel (Hallberg 1989).

För att saltet skall kunna ta upp fukt krävs att den relativa luftfuktigheten

överstiger 35 % (Bergström & Grebacken 1995).
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Reyier (1972) och U Nilsson (1980) anger att kalciumkloridens funktion som

dammbindmedel beror på dess förmåga att ta upp fukt. De fina partiklarna binds

ihop på grundav ytspänningen i fasgränsen luft-vätska.

Framställning av kalciumklorid kan ske på flera olika sätt. U Nilsson (1980)

beskriver två tillverkningsmetoder. Antingen kan man låta kalksten och saltsyra

reagera med varandra eller så kan man, som Boliden Kemi, tillverka den via

fosforsyra och saltsyra med tillsats av råfosfat och kalksten. Ur denna blandning

tillverkas kalciumfosfat och därefter kalciumklorid. Lind (1981) skriver att

kalciumklorid kan framställas ur saltvatten eller ur avfallsvätskan som erhålls

vid tillverkning av soda enligt ammoniaksodaprocessen (Solwaymetoden) .

Kalciumklorid säljs i form av ett hydrat med den kemiska formeln CaC12*2H20

(formelvikt 147,0). Reyier (1972) uppger att teoretiskt innehåller kalciumklorid i

sin handelsform ca 75 % vattenfritt salt, medan U Nilsson (1980) uppger 77-80 %.

I en beskrivning från Boliden Kemi (U Nilsson 1980) uppges följande om

kalciumklorid. Den levereras som vita flingor i lösvikt eller storsäck. Under

fuktupptagning ändrar den form från vita flingor via en vit geleaktig massa till en

färglös tjockflytande vätska. Kalciumklorid är ett icke giftigt salt med saltsmak

och svag klorlukt. Vattenlösningar av kalciumklorid visar neutral reaktion och

fryser vid låg temperatur.

Hantering av kalciumklorid kräver att skyddskläder används, då det kan ge

upphov till hudirritation och retning av luftvägar.

3.2 Bitumenemulsion

Emulsion är ett kemiskt system, som består av två i varandra olösliga eller

svårlösliga vätskor, av vilka den ena i form av finfördelade kulor förekommer i

den andra. Den vätska, som förekommer i form av kulor, kallas den dispersa eller

inre fasen och den andra dispersionsmedlet eller yttre fasen (Bergström &

Grebacken 1995).

Den principiella uppbyggnaden och tillverkningen av en bitumenemulsion

beskrivs av Lind (1981) och Bergström & Grebacken (1995). I bitumenemulsion

utgörs den dispersa fasen av bitumen och dipersionsmedlet av vatten. Vid

tillverkning av bitumenemulsion finfördelas bitumenet till små droppar, i till

exempel en kolloidkvarn, samtidigt som vatten tillsätts. Emulsionen är inte stabil.

När omrörningen upphör skulle bitumendropparna klumpa ihop, om man inte

tillsatte en emulgator. Emulgatorn (emulgeringsmedlet) lägger sig som en tunn

hinna runt dropparna och förhindrar att de klumpar ihop sig. Det finns tre olika

typer av emulgatorer: anjoniska, katjoniska och neutrala. Emulgatorn är avgörande

för hur snabbt emulsionen bryter vid kontakt med mineralkornen.

Bitumenet i emulsion är ett mjukbitumen. Bergström& Grebacken (1995)

skriver, att bitumenet är en B180 fluxad (mjukgjord med oljedestillat) till MB

2000 och att bitumenandelen är 30 %. 65-70 0/0 utgörs av vatten och resten är en

emulgator. Krigsman (1996) anger däremot att bitumenhalten är minst 60 %.

Bitumenet är en MB 2000 som mjukgörs ytterligare, med 5 % flux. Emulsionen

späds, enligt Krigsman, med lika delar vatten före spridning.

Vid dammbindning fungerar bitumenemulsionen som ett lim och binder ihop

finmaterialet, vilket medför att dammet binds även om vägbanan är torr

(Bergström & Grebacken 1995).
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3.3 Lignin

Det finns flera olika lignosulfonaterf Den typ som används i Sverige är

kalciumlignosulfonat. I litteraturen benämns dammbindemedlet kalciumligno-

sulfonat eller kort och gott lignin. I början av 1900-talet användes sulfitlut till

dammbindning. Sulfitluten har vidareutvecklats och de ligninprodukter man

använder idag är inte samma produkt som den man använde i början av 1900-

talet.

Lignin är naturens eget bindemedel. Det är lignin som binder samman fibrerna i

träd. Trä består förutom av vatten huvudsakligen av tre ämnesgrupper, cellulosa,

hemicellulosor och lignin. Arnfelt (1941) anger att i exempelvis granved utgörs

28% av lignin. Enligt en amerikansk rapport (Blunck 1976) utgör lignin närmare

45 % av torrvikten i trä. Vilket trädslag som åsyftas framgår inte.

Lignosulfonat är en restprodukt, vilken erhålls vid framställning av

pappersmassa med sulfitprocessen. Genom kokning löser man upp träets

bindemedel (lignin), så att cellullosafibrer frigörs. Ligninet omvandlas till

vattenlöslig form och separeras från cellulosan som sulfitavlut. Sulfitavluten

neutraliseras och indunstas från ca 12 0/0 till 50-60 % torrsubstans (Glänneskog &

Skog' 1994).

Det finns fler användningsområden än dammbindning för lignosulfonat. Dessa

beskrivs av Glänneskog & Skog (1994). Bland annat används det som bindemedel

i så vitt skilda produkter som djurfoder, betong, papper och spånplattor.

I den svenska litteraturen refereras ofta till Dustex, vilken är en av flera

ligninprodukter. En annan ligninprodukt är Listab. Listab är snarlik Dustex

(Bergström & Grebacken 1995).

I Dustex Användarhandbok (1989) utgiven av Holmen LignoTech står att

Dustex levereras som 50 %-ig vattenlösning med pH 6-7. Det är lätt att hantera

och ofarligt att sprida. Dustex görs vid tillverkningen korrosionsfri och

motverkar till och med rost genom att ligninet till en viss del binder syret och

försvårar syretillträdet till järnet (Glänneskog & Skog 1994).
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4 Jämförelser mellan olika dammbindemedel

Många undersökningar och rapporter i ämnet dammbindning bygger på

jämförelser mellan två eller flera dammbindemedel.

Flera jämförelser är gjorda mellan kalcium- och magnesiumklorid. Magnesium-

klorid är inte tidigare behandlat i denna rapport. Ändå redovisas här i korta drag

några jämförelser mellan kalcium- och magnesiumklorid.

Teoretiska beräkningar visar, att det åtgår 18 % mer magnesiumklorid än

kalciumklorid, för dammbindning. Enligt uppskattning av flera vägmästare

erfodrades den torra och varma sommaren 1959 100 % mer magnesiumklorid.

Den korrekta siffran ligger dock betydligt närmare 18 % än 100 %, då den senare

bygger på en extremt varm och torr sommar (Reyier 1972). Det finns flera

rapporter som talar till kalciumkloridens fördel. Den omgivande luftens

temperatur respektive relativa fuktighet antas vara 25 0C resp 50 %. Då fungerar

magnesiumklorid upp till en temperaturhöjning på ca 8 0C, medan motsvarande

värde för kalciumklorid är ca 18 0C. Således tål kalciumkloriden betydligt

kraftigare temperaturhöjningar än magnesiumklorid (U Nilsson 1980). En tredje

jämförelse mellan de båda kloriderna talar istället till magnesiumkloridens fördel.

Inom Vägverkets arbetsområden Åtvidaberg, Vislanda och Tranemo utfördes

jämförande försök. Man kom fram till att dammbindemedlen är likvärdiga i pris

och effekt. Eventuellt är åtgången av magnesiumklorid något högre, men å andra

sidan är magnesiumklorid trevligare att hantera och den dammar mindre än

kalciumklorid (B-O Nilsson 1994).

Enligt en studie där dammbindemedlen kalciumklorid, bitumenemulsion och

Dustex jämfördes, gav bitumenemulsion den bästa och mest hållbara vägbanan

medan kalciumklorid och Dustex var likvärdiga (Bergström & Grebacken 1995).

Flera undersökningar har utförts, där kalciumklorid har jämförts med Dustex.

En väg som tidigare dammbundits med kalciumklorid har sedan 1986

dammbundits med Dustex. En jämförelse av underhållskostnaderna visar att de

minskade med 20 % vid bytet av dammbindemedel. Dessutom är Dustex mer

lätthanterlig och inte så farlig för miljön (Glänneskog & Skog 1994). Enligt

Hallberg (1989) har man inte kunnat påvisa någon kvalitetsförsämring vid

användande av Dustex, därför bör man med tanke på korrosion och eventuella

miljöaspekter utöka dess användande och då i första hand på vägar med hög

bindjordshalt. En giva om 1,5 del torrsubstans Dustex ger en dammbindnings-

effekt jämförbar med 1 del kalciumklorid. Inom Vägverkets arbetsområde

Svenljunga upplever man handhavandet med Dustex som besvärligare än

kalciumklorid. Större krav ställs på förarbetet, exempelvis kräver Dustex en porös

yta för att tränga ned i vägbanan, medan saltet bedöms vara mer flexibelt. I

arbetsområde Mellerud däremot lyckades Dustexbehandlingen bättre än

kalciumklorid-behandlingen (Hallberg 1989). I jämförelse med kalciumklorid ökar

sulfitluten vägbanans stabilitet och motståndsförmåga mot vatten (SVI rapport 11

1940).
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5 Utförande av dammbindning med olika bindemedel

Förfarandet vid spridningen av dammbindemedlet och grusslitlagrets tillstånd är

av största vikt för resultatet av dammbindningen. Tre faktorer som har en

avgörande betydelse är grusslitlagrets vattenkvot, vägbanans hårdhet och givans

storlek. Om grusslitlagret är för torrt vid dammbindning med lignin så erhålls en

dålig spridning av dammbindemedlet. Vid saltning av för torr vägbana sprätter

saltet bort. Om grusslitlagret är för blött blir vägytan mjuk och smetig. Den blir

inte stabil förrän det torkat upp. Det blir lätt spårbildning och anvisningar för

potthål (Glänneskog & Skog 1994).

Mängden dammbindemedel som behöver spridas beror på flera olika faktorer.

Enligt Guidelines for Use and Application of Dust Palliatives (1990) krävs mer

dammbindemedel under följande förutsättningar: hög trafikvolym kombinerad

med hög hastighet och stor andel tung trafik, låg luftfuktighet, lågt finmaterial-

innehåll (mindre än 10 %) i slitlagret samt dåligt hyvlat och löst slitlager.

Dammbindning utförs med fördel på våren, då tjälen har gått ur tillräckligt

djupt och vägen har stabiliserat sig, men vårfukten ännu finns kvar. Innan man

sprider ut dammbindemedlet ska vägen kantskäras, så att inte vatten blir stående

på vägbanan. Eventuellt behöver finmaterial och/eller grus tillsättas. Om vägbanan

inte är tillräckligt fuktig måste den vattnas. På en torr Väg blir nedkrossningen av

grusslitlagret onödigt stor i samband med hyvlingen. Hyvlingen måste utföras

tillräckligt djupt, det vill säga åtminstone till botten av potthål och korrugeringar.

Bombering och skevning ska justeras. Bergström & Grebacken (1995) skriver att

hyvelns hastighet inte får överstiga 4-6 kni/timme.

Nedan följer en mer ingående beskrivning av tillvägagångssättet vid spridning

av de olika dammbindemedlen.

5.1 Kalciumklorid

Vägen måste vattnas innan den hyvlas och saltet sprids ut. Om inte vägen är

tillräckligt fuktig när saltet sprids ut kommer bara det översta lagret av

slitlagergruset att bli dammbundet, vilket leder till mycket större risk för

korrugering av och potthål i vägbanan (Bergström & Grebacken 1995). Vid

spridning av kalciumklorid vill man att det ska bilda lösning så fort som möjligt,

så att saltet inte hinner sprätta bort från vägen. Ju fuktigare vägbanan är desto

snabbare går det för kalciumkloriden att bilda lösning. Vägbanan får dock inte

vara så våt att dammbindemedlet rinner bort, vilket kan bli fallet vid kraftigt regn.

Kalciumkloriden sprids vanligen på ytan utan att blandas in i slitlagret. Vid

vårsaltningen används ofta sandspridare. Spridningen bör ske i två drag så att hela

vägbredden blir dammbunden. Efter dammbindningen packas slitlagret av trafiken

(Bergström & Grebacken 1995). Vid underhållshyvling på sommaren krävs ofta

en lätt dammbindning. Då är saltspridaren lämplig, eftersom små mängder, 0,2-0,5

kg/m, sprids (VV Handbok 1992).

I samma handbok anges att på våren ska 0,5-1,5 kg kalciumklorid spridas per

meter väg. Det motsvarar 1 ton/km, vilket Hallberg (1989) uppger som spridnings-

mängd.
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Utförandet av dammbindning med kalciumklorid summeras på följande sätt i

VV-handboken (1992). För att erhålla bästa kvalite' och lägsta kostnad bör

följande beaktas:

0 Låt vägarna sätta sig på våren innan dammbindning utförs

0 Forma alltid vägen noggrant i samband med dammbindningen

0 Hyvla aldrig utan tillräcklig fuktighet i vägbanan

0 Sprid saltet på en lagom fuktig nyhyvlad yta

Anpassa saltgivan efter vägsträckans behov

Dammbind hela vägbredden

Upphör med dammbindningen vid ihållande eller kraftigt regn

0 Tillse att lagring sker på sådant sätt att klumpbildning och därigenom

kassering undviks .

5.2 Bitumenemulsion

Vägen ska, som ovan nämnts, vara fuktig vid dammbindningen. Vid behov vattnas

vägen. Före dammbindningen ska vägen kantskäras, så att avrinningen blir god.

Karlsson (1989) och VV-handboken (1992) särskiljer två olika metoder för

dammbindning med emulsion. De båda metoderna benämns den hårda respektive

den mjuka metoden.

Hårda metoden
Vägen förses med en bunden yta, vilket medför att den uppfattas som belagd.

Vid utförande av den hårda metoden hyvlas den fuktiga vägen och packas med

vält. Därefter sprids ca 1,4 kg bindemedel per m2. Bindemedlet är exempelvis

BE45/MY. Vägen avsandas med material 0-8 mm, ca 10 l/mz, som packas av

trafiken. Slutligen sopas vägen. Vid lagning har det visat sig lämpligare att

använda en tjockare emulsion, exempelvis BE60/R, eftersom en tunn emulsion

lätt rinner iväg på den befintliga ytan.

Mjuka metoden

Grusvägskaraktären bibehålls och vägen är hyvlingsbar. Vid utförande av den

mjuka metoden vattnas vägen och strängläggs. Emulsionen sprids ut, 2 l/m2 av

exempelvis BE60/65. Grus och emulsion hyvlas ihop och trafiken får packa

vägen. Ett alternativt tillvägagångssätt är att blanda emulsion och krossgrus i ett

konventionellt oljegrusverk. Emulsionstillsatsen är då 3,5 vikt%. Emulsionsgruset

sprids med lastbil och justeras med hyvel. Utlagd lagertjocklek är 4-5 cm. Den

justerade ytan packas med gummihjulsvält.

Den så kallade Blekingemetoden, vilken har beskrivits av Vägverket (1995) är

snarlik den ovan beskrivna hårda metoden. Befintliga diken ska rensas, så att

avståndet i höjdled från vägytan till stillastående vatten är minst 0,5 m. Vägens

tvärfall ska vara 4 %. Finjordshalten får inte vara högre än 8 %. Bindemedlet BE

60 M sprids med rampspridare 1,2- 1,4 kg/mz. Därefter avsandas vägen med

material 0-8 mm i mängden 6-10 l/m2.

Både Bergström & Grebacken (1995) och Krigsman (1996) ger en mer

detaljerad beskrivning av utförandet av emulsionsdammbindning. Vägbanan ska

vattnas och hyvlas ned ca 1,5-3 cm, beroende på hur skadad vägen är. Hyveln ska

vara utrustad med system 2000, vilket är ett hyvelblad med roterande piggar i

nedkanten. Innan emulsionen sprids vattnas den hyvlade vägen direkt framför
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emulsionsspridaren. Spridarbilen är i princip en lastbil med tank och spridarramp.

Efter emulsions-spridarbilen ansluter hyveln, som blandar in emulsionen i

slitlagret samt justerar bombering och skevning. Det är viktigt att slitlagret sprids

ut ända till vägkanten. När vägen torkat något packas den av vattenbilen. Slutliga

packningen står trafiken för (Bergström & Grebacken 1995). Krigsman (1996)

beskriver tillvägagångssättet enligt följande:

Arbetet sker i perioder om fyra år. År 1 tillförs slitlagergrus, 10-15 l/mz, och

emulsion, ca 2 kg/mz. Emulsionen blandas in i två omgångar. Först sprids hälften

av emulsionen på en hyveljusterad vägyta. Emulsionen blandas in genom

omhyvling. Omedelbart därefter sprids resterande emulsion och blandas in på

samma sätt. År 2 tillförs inget eller vid behov 10-15 l/m2 slitlagergrus, varefter

emulsion, 1 kg/mz, sprids och blandas in på samma sätt som år 1. År 3 tillförs

inget, men konventionell grushyvling utförs. År 4 är utförandet det samma som år

3 eller vid behov detsamma som år 2.

5.3 Lignin

I litteraturen som granskats i samband med det här arbetet behandlas produkten

Dustex , vilken är en av de lignosulfonater som förekommer. Overensstämmelsen

med andra, likartade produkter är ej utredd.

Dustex levereras som koncentrat. Det späds med två delar vatten vid första

spridningstillfället. Före själva dammbindningen kantskärs vägen. Är denna inte

tillräckligt fuktig måste den vattnas. Därefter ska den hyvlas, så att rätt tvärfall

erhålls. Hyveln bör vara utrustad med System 2000, då slitlagret ska rivas och

slätstål används vid slutlig justering och bombering (Bergström & Grebacken

1995). Efter förbehandlingen kan ligninet spridas. För utspridning av detta

används en lastbil med vattentank och spridarramp. Spridningen sker i två

överfarter, så att hela ytan täcks. Några författare anger att packningen kan utföras

av spridarbilen, annat lastfordon eller gummihjulsvält medan andra författare

menar att trafiken ska åstadkomma den. Packningen är speciellt viktig om

luftfuktigheten är låg (Hallberg 1989).

Om Dustex sprids på en hård, tillpackad väg får det svårt att tränga ned. Det

finns risk att man bara får en tunn skorpa, som lätt nöts bort(Glänneskog & Skog

1994).

Uppgifterna om vilken mängd man ska sprida vid grundbehandlingen varierar:

0 1 kg lösning per m2 väg (Bergström & Grebacken 1995)

0 4 m3 utspädd lösning per km väg, vilket motsvarar 1,5-2 kg outspädd lösning

per längdmeter väg (Holmen Ligno Tech 1989 och Hallberg 1989).

0 1 kg 50% lignin vid eventuell stabilisering och 0,3 kg lignin per m2 vid den

årliga behandlingen (Glänneskog & Skog 1994), vilket ungefär motsvarar den

mängd, som förespråkas av närmast ovan nämnda.

Enstaka potthål kan lagas med flickning, det vill säga hålen fylls med lämpligt

grusmaterial. På lignindammbundna vägar blandas det grus som fylls i potthålen

med lignin. Ibland krävs en mer omfattande efterbehandling. Då sprids en mer

utspädd lösning än vid grundbehandlingen. Olika uppgifter förekommer, om

vilken koncentration man ska välja. Tre till fyra delar anger Bergström &

Grebacken (1995) och Hallberg (1989) medan 5-10 delar vatten är lämpligt enligt

Glämneskog & Skog (1994). Holmen Ligno Tech (1989) anger 4-8 delar vatten.
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Glämneskog & Skog (1994) beskriver hur en stabilisering kan utföras ungefär

var tionde år för att få en djupare effekt. Då hyvlar man vägen och arbetar ner

ligninet tre till fyra cm genom strängvändning med hyvel. Behandlingen binder

nästan hela slitlagret och anses ha en varaktig verkan.

Dammbindning med sulfitlut beskrevs redan 1940 i en rapport från Statens

Väginstitut. Följande tänkvärda citat är hämtat därifrån: Vid första behandling av

en icke förut lutbunden vägbana är det av vikt, att från början giva vägbanan

tillräckligt stor lutmängd, så att en hållfast lutrik hud av någorlunda tjocklek

erhålles.....Detta kan uppnås.....genom uppluckring av ytan till högst 1 cm djup

varigenom stor lutmängd kan kvarhållas och snabbt uppsugas. (Därvid är dock av

stor vikt, att det lösa lagret icke blir för tjockt. Är lagret alltför tjockt erhålles en

lös, icke rotad luthud som av trafiken snabbt sönderbrytes och avskalas.)

6 Faktorer i omgivningen som kan påverka val av

dammbindemedel

De olika dammbindemedlen verkar inte på samma sätt, vilket medför att det

dammbindemedel som fungerar bäst på en väg kanske inte gör det på en annan.

Det finns en rad faktorer som påverkar dammbindemedlens funktion. Några

intressanta och viktiga faktorer är klimatet, slitlagrets kornstorleksfördelning och

bergartssammansättning.

6.1 Klimat

Kalciumklorid, och andra salter, fungerar som dammbindemedel genom att ta upp

fukt. Då temperaturen är hög och luftfuktigheten låg försämras denna förmåga.

Vid långa perioder med torrt och varmt väder riskerar därför en väg dammbunden

med kalciumklorid att torka ut och börja damma. Lignin och bitumenemulsion

fungerar däremot som ett lim eller cement mellan partiklarna, därför påverkas

deras dammbindande förmåga mindre av torrt klimat.

Kraftiga och långvariga regn kan medföra att kalciumklorid tvättas ur vägen.

Några författare anser att detsamma gäller för lignin, men att urtvättningen av

detta sker långsammare (SVI rapport 11 1940, Holmen Ligno Tech 1989 och

Guidelines for Use... 1990). Andra anser, att lignin inte tvättas ur (Hallberg 1989

och Bergström & Grebacken 1995). Regn kan ha ytterligare en negativ effekt på

dammbundna vägar. Vägbanan kan bli hal. Detta gäller oberoende av om

kalciumklorid, lignin eller bitumenemulsion har använts (Guidelines for Use...

1990).

En saltbehandling innebär att vägen håller mera vatten än annars, vilket kan

medföra att vägen blir vattenmättad vid höstregnen med nedsatt bärighet som

följd. Saltet medför även att fryspunkten sätts ned. Vid tining håller sig

temperaturen i markytan nära noll en relativt lång tid. Det salthaltiga slitlagret

tinar då. Den tid som det tinade slitlagret vilar på ett tjälat underlag förlängs,

vilket inverkar ogynnsamt på bärigheten. Ett av de viktigaste Villkoren, för att

Vägarnas bärighet ska bibehållas vid tjällossningen, är nämligen att detta

tidsmoment blir så kort som möjligt (Reyier 1972).

Bergström & Grebacken (1995) uppger att även emulsionsbehandlad väg blir

ibland mjuk och degig i ytan under tjällossningen. Den stabiliserar sig dock, när

den fått torka ut någon vecka, och blir lika bra som före tj ällossningen
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Sulñtlut ger god dammbindningsverkan också på hårdfrusna, bara vägbanor,

där klorkalcium är i det närmaste verkningslöst (SVI rapport 11 1940).

Vädret har även betydelse vid tillfället för spridning av dammbindemedlet. Vid

emulsionsbehandling och ungefär ett dygn efter packning av densamma är torrt

väder nödvändigt (Bergström & Grebacken 1995).

Av VV-handboken (1992) framgår att emulsionsdammbindning är ett bra

alternativ för underhåll av mindre tj älkänsliga vägar.

6.2 Kornstorlek

Grusslitlagrets kornstorleksfördelning tycks vara av särskilt stor vikt vid

dammbindning med lignin. Bitumenemulsion och kalciumklorid är inte lika

känsliga för variationer i kornstorleksfördelningen. Ligninets limmande förmåga

tas bäst till vara, om ñnjordshalten inte är för låg. Sandiga material lämpar sig inte

att dammbinda med lignosulfonat. Kornstorleksfördelningen ska för bästa resultat

sammanfalla med idealgruskurvan, se nedan. Dessutom är det viktigt, att minst 40

% av finjordshalten utgörs av ler (Holmen Ligno Tech 1989). Lerning

kombinerad med lignindammbindning har gett goda resultat (Bergström &

Grebacken 1995). Dessutom medför lerning att ligninet inte tvättas ur lika lätt i

samband med regn (SVI rapport 11 1940).

Grusslitlager, BYA 84
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Fig. 1 ' Idealgruskurvan för grusslitlager, från BYA 84

Om ett finjordsrikt slitlager är dammbundet med kalciumklorid blir det lätt

smetigt vid regn, medan sulfltlut verkar stabiliserande (SVI rapport 11 1940).

Hallberg (1989) summerar jämförelsen mellan kalciumklorid och lignin för olika

kornstorleksfördelningar: Bindjordsrikt slitlager dammbinds bättre med Dustex.

Bindjordsfattigt slitlager dammbinds bättre med kalciumklorid.

Försök på Gotland visar att resultatet av emulsionsdammbindning blir bättre

om finmaterialhalten (material <0,25 mm) är hälften av den i VÄG 94 angivna

(Bergström & Grebacken 1995). Resultaten från Gotland är kanske inte allmän-

giltiga med tanke på den för Sverige ovanliga berggrund som finns där,

författarens anmärkning.

Viss begreppsförvirring råder i litteraturen. Såväl utrycket bindjordshalt,

finmaterialhalt som finjordshalt används för material < 0,074 mm. Enligt

definition i VÄG 94 är finjord = material < 0,06 mm. I praktiken används dock
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0,075 mm som gräns. För att ytterligare förvirra begreppen kan nämnas att

Bergström & Grebacken (1995) anger att finmaterial är material < 0,25 mm.

6.3 Bergartssammansättning

Skifferhaltiga material i grusslitlagret kan skapa problem. Kalciumklorid antas ha

en dispergerande effekt på vissa skiffriga material, det vill säga en sönderdelande

effekt. Vägytan blir uppmjukad, eftersom de mer eller mindre löst sammanfogade

aggregaten löses upp (Reyier 1972). Dustex däremot har inte den effekten, utan

kan användas även på grusslitlager som består av skiffriga material (Holmen

Ligno Tech 1989).

7 Erfarenheter av olika dammbindemedel

Användning av och försök med olika dammbindemedel har givetvis gett kunskap

om dessa. Erfarenheterna varierar dock, från olika försök och olika delar av

landet.

Glänneskog & Skog (1994) skriver följande om hygroskopiska salters inverkan

på jordarters egenskaper. Packning underlättas på grund av saltets vattenbindande

och vattenupptagande förmåga. Saltlösnings större ytspänning ger ökad kohesion i

jordmaterialet, bättre stabilitet och minskad avdunstning. Fryspunkten sätts ned,

vilket minskar tjällyftningen. Lerkomponenten flockulerar, vilket kan ge ökad

bärighet.

Thomasson (1989, 1991 delrapport 3 och 1991 delrapport 4) beskriver för- och

nackdelar med bitumenemulsion (hårda metoden).

Fördelar med metoden:

- stora samhällsekonomiska vinster genom kortare restid, minskad korrosion etc.

- upplevs som belagd väg.

- minskad saltanvändning

- överskottsmaterial kan användas.

- minskad nedsmutsning.

- minskat behov av besiktning för arbetsledningen.

Nackdelar med metoden:

- ev något dyrare metod.

- troligen svårt att återgå till konventionellt grusvägsunderhåll.

- något sämre standard vintertid, eftersom dammbindningen är känslig för

plogpåverkan.

Utöver de ovan nämnda fördelarna med emulsionsdammbindning enligt hårda

metoden, anges i VV-handboken (1992) följande fördelar:

0 en jämn, ren och dammfri väg, som visar sig motståndskraftig mot regn har

erhållits.

0 bitumenanrikning sker med ökade förutsättningar för framtida bättre resultat.

0 mindre hänsyn behövertas till vägen under tjällossningsperioden jämfört med

ej fullt bäriga YlG-vägar. Dessa skyddas ofta i tjällossningen för att bevara

relativt stora investeringar. (Jämfört med YlG-vägar, vilka är dyrare och

svårare att åtgärda, behöver man inte vara lika försiktig med emulsions-

dammbundna vägar under tjällossningen, författarens kommentar.)
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Erfarenheter från emulsionsdammbundna vägar i Blekinge visar, att behovet av

underhåll är relativt stort det första året. De följande åren avtar underhållsbehovet

från 57 % av totalytan det första året till 30 resp 7 % de därpå följande åren

(Thomasson 1991 delrapport 3).

Lena Schalin på Vägverket, Region Sydöst, har muntligt informerat, att alla

grusvägar i Blekinge län dammbinds med bitumenemulsion enligt den så kallade

Blekingemetoden. Hon ser mycket positivt på metoden. Enligt de riktlinjer

Vägverket Region Sydöst (1995) gett ut ska Blekingemetoden användas. Än så

länge har metoden endast provats på enstaka vägar utanför Blekinge.

Vid ett möte med referengruppen Grusväg framkom. att alla inte är odelat

positiva till dammbindning med bitumenemulsion. På några vägar i norra Sverige

har man under 1996 provat att dammbinda med bitumenemulsion enligt den

metod som Krigsman (1996) beskrivit. I något fall är man mycket nöjd med

resultatet medan man i annat fall tycker att dammbindningen var misslyckad.

Resultaten varierar således och orsaken återstår att utreda.

8 Miljöeffekter

Begreppet miljöeffekter kan stå för flera olika saker. Här avses inverkan på

omgivande natur, arbetsmiljö och vägmiljö.

8.1 Omgivande natur

Det farligaste med saltet är om det skulle förorena en vattentäkt. En vattentäkt

som förorenats av salt är svår och dyrbar att återställa (Glänneskog & Skog

1994). Vid lagring av vägsalt ska upplagsplatserna planeras så att skador på

vattentäkt och dylikt inte uppstår (Hallberg 1989).

Användning av kalciumklorid kan ge en förändrad markstruktur med åtföljande

näringsläckage till vatten samt orsaka vittring på byggnader och betong-

konstruktioner (Bergström & Grebacken 1995). Kloridjonen upptas lätt av

växterna och påverkar deras cellmembran, så att de inte kan ta upp vatten och

näringsämnen lika lätt (Glänneskog & Skog 1994). Saltskador på vegetationen är

begränsade till ett 20-tal meter från vägen (Bergström & Grebacken 1995).

Bitumen betraktas som farligt gods vid transport, eftersom det innehåller

fluxolja som är brandfarlig. Om en olycka inträffar och en större mängd emulsion

läcker ut på marken kommer den att tränga ned cirka 5-10 cm. När emulsionen

brutit kan man schakta bort den skadade jorden. Om bitumenemulsion hamnar i

vatten kommer den inte att lösa sig utan ligga och flyta på ytan som en film, man

kan då sanera vattnet. När emulsionen väl har reagerat och dammbundit vägen är

den vattenolöslig och kan inte urlakas. (Bergström & Grebacken 1995). Samma

författare anger dessutom att en sekundär miljöeffekt kan uppkomma om

miljöfarliga avfettningsmedel används när emulsion tvättas bort från bilar.

Dustex är så vitt känt en miljövänlig produkt (Karlsson 1989). Dustex är

biologiskt nedbrytbart och ger inte upphov till några miljöfarliga

sönderdelningsprodukter (Holmen Ligno Tech 1989). Vid indunstningen, som

är en del av tillverkningsprocessen, avlägsnas flyktiga beståndsdelar som till

exempel ättikssyra (Bergström & Grebacken 1995).

Lignosulfonaters miljöpåverkan kan sammanfattas i följande punkter:

0 Innehåller ej dioxiner

0 Innehåller inga andra organiska ämnen i hälsofarliga koncentrationer
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0 Halterna av giftiga spårämnen ligger under EP:s giftighetsgränser, vilka

fastställs av USA:s Environmental Protection Agency (EPA).

Låg giftighet mot fisk

Icke giftigt för däggdjur och verkar inte irriterande på hud och Ögon

Skador på människor, som exponerats för lignosulfonater har ej rapporterats.

Ringa inverkan på växtlighet

Ger ej upphov till några miljöfarliga sönderdelningsprodukter

Innehåller tungmetaller som till exempel kadmium, krom, bly och kvicksilver.

Dessa förekommer i lägre halter än angivna gränsvärden. Halten tungmetaller i

Dustex beror dock av var träden som använts har vuxit (Bergström &

Grebacken 1995).

Om lignosulfonat kommit in i en brunn blir vattnet missfärgat och lukten

unken, men vattnet blir inte hälsovådligt. Vid försurade vattendrag eller marker

finns det risk, att det försurade vattnet påskyndar urlakning av tungmetallerna i

lignosulfonatet (Bergström & Grebacken 1995).

8.2 Arbetsmiljö

Vägsalter är inte giftiga, men de är irriterande på hud och ögon. Dessutom kan de

ge upphov till småsår vid hudkontakt. Vid själva hanteringen kan vägsaltet damma

och medföra retning i luftvägarna. Skyddskläder och skyddshandskar bör

användas vid hantering av vägsalt, så att hudkontakt undviks. Vid dammande

hantering bör även skyddsglasögon och andningsskydd användas. I VV-

handboken (1992) nämns att spill av kalciumklorid kan göra de flesta underlag

slippriga och hala. Det är därför viktigt att anordningar i samband med lastning

såsom trappor och stegar görs så halkfria som möjligt.

Hälsoriskerna för personalen som arbetar med emulsion har minimerats. När

produkten framställs används några hälsofarliga ämnen (dieselolja, saltsyra,

emulgatorn och själva bitumenet), men processen är automatiserad så personalen

behöver inte handskas med ämnena (Bergström & Grebacken 1995).

8.3 Vägmiljö

Negativa effekter vid användning av kalciumklorid som dammbindemedel är,

rostskador, nedsmutsning och spridning av metaller och partiklar från fordon...

(Bergström & Grebacken 1995). Den ökade korrosionen som kalciumkloriden

orsakar på fordon beror på att fukten hålls kvar och att ledningsförmågan ökar hos

det vätskeskikt som finns på plåtytan (Glänneskog & Skog 1994). Saltning för

dammbindning av grusvägar ger mer rost än vintersaltning (Holmen Ligno Tech

1989).

Dammbindning med kalciumklorid eliminerar inte nedsmutsning vid blöt

vägbana (Karlsson 1989).

Då vägen är nybehandlad kan emulsion skvätta upp och fastna på bilar.

Emulsion bidrar inte till korrosion utan är snarare en bra underredsmassa

(Bergström & Grebacken 1995).

Undersökningar på SP har visat att Dustex SOF, ett kalciumlignosulfonat, ger

betydligt mindre korrosion än både vatten och hygroskopiska salter (Bergström &

Grebacken 1995).
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9 Kostnader

Dammbindning av grusvägar är kostsam. Cirka 25-30 % av kostnaden för

barmarksunderhållet står dammbindningen för (Bergström & Grebacken 1995).

Det är därför viktigt att ta in kostnadsaspekten vid val av dammbindemedel. Det

bör dock påpekas, att det är svårt att mäta allt i pengar. Hur värderar man till

exempel miljö och körkomfort?

Kostnaden för de olika dammbindemedlen 1995:

.Kalciumklorid i storsäck 1790 kr/ton, exklusive transport

.Dustex kostade 648 kr/ton, exklusive transport

.Bitumenemulsion på Gotland 900 kr/ton, exklusive transport

-Bitumenemulsion i Örebro 900 kr/ton, exklusive transport (Bergström &

Grebacken 1995).

Kostnaden för dammbindning inkluderar betydligt mer än kostnaden för själva

dammbindemedlet. Flera undersökningar har gjorts där olika dammbindemedel

jämförts inte bara med avseende på funktion utan även ur kostnadssynpunkt.

Inom ett arbetsområde i Blekinge försågs grusvägarna med bitumenemulsion

1987. Kostnaderna jämfördes med de för dammbindning med kalciumklorid.

Kostnaderna för bitumendammbindning var:

1987 18.50 kr/m

1988 8.10 kr/m

1989 6.80 kr/m

1990 2.50 kr/m

1991 ca 4.00 kr/m

Kostnaderna för kalciumklorid låg under samma tid mellan 5 och 7 kr/m. På en

10-årsperiod räknade man med en fördyring på 0-15 % (Thomasson 1991).

Emulsionsdammbindning med mjuka metoden har provats i Norrbottens län.

Kostnaden första året (1988) uppgick till 3,80 kr/m2 (Karlsson 1989). Det

motsvarar 20,90 kr/m på en 5,5-metersväg. Någon långsiktig kostnadsberäkning

finns inte i rapporten.

Bergström & Grebacken (1995) har gjort en jämförelse mellan kalciumklorid,

bitumenemulsion och Dustex. I den jämförelsen är Dustexbehandling den mest

ekonömiska metoden under de första fyra åren. Därefter blir den så kallade

Örebrometoden med emulsionsdammbindning mest lönsam. Örebrometoden har

endast utförts på försök och man kan inte säga om det lyckas och om den

ekonomiska kalkylen håller. Enligt beräkningarna är CaClg dyrare än Dustex.

Två försök utförda på 80-talet visar, att kostnaden för dammbindning med

Dustex är likvärdig med den för dammbindning med kalciumklorid (Karlsson

1989).

Ytterligare en jämförelse mellan kalciumklorid och Dustex kannämnas.

Undersökningen är utförd i Älvsborgs län 1986-1988. Totalkostnaden bedömdes

bli något högreför dammbindning med Dustex med tanke på eventuell investering

i förrådstank. I rapporten poängteras dock, att en bedömning bör göras från fall till

fall (Hallberg 1989).
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