
 

VT1 notat

 

Nr 36-1997

Titel:

Författare:

Verksamhetsgren:

Projektnummer:

Uppdragsgivare:

Distribution:

Utgivningsår: 1997

Undersökning av beläggningsskador på F21, Kallax

Peet Höbeda

Konstruktion & Byggande

60429

Fortifikationsverket

Fri

 

div

    

Väg- och transport-

forskningsinstitutetä

 





Undersökning av beläggningsskador på F21, Kallax

P:et Höbeda, VTI





Innehållsförteckning

1 Bakgrund

2 Fältbesiktning 1996-09-16

3 Granskning av borrkärnor

4 Granskning av stenprov.

5 Rullflaskförsök

6 Vidhäftningstal

7 Undersökning av återvunnet bitumen

8 Bedömning av Iaboratorieresultat

9 Besiktning 1997-04-24

9.1 Besiktning av bergtäkt

10 Bedömning och rekommendationer

10.2 Stenmaterial

11 Referenser

Bilaga

Fotobilaga

VTI notat 36-1997 '





Undersökning av beläggningsskador på F21, Kallax

av Peet Höbeda, VTI

1 Bakgrund

Vissa problem med bl.a. plastisk deformation på en taxibana på F21 har föranlett

en VTI-undersökning av Said (1996). Eftersom stensläpp konstaterades från slit-

lagret på rullbanan utfördes även vidhäftningstal på borrkärnor. Förnyade problem

med stensläpp har resulterat i denna kompletterande undersökning. En litteratur-

studie har även utförts av flygfältsproblem, men det finns inte mycket att hämta in

beträffande denna mycket speciella problemställning.

Undersökningen har gjorts i etapper, kapital 2-8 kan ses som en första etapp,

bestående av besiktning hösten 1996 och laboratorieanalys av tagna prov. Vissa

preliminära slutsatser har dragit si kapitel 8. Etapp 3 består av en förnyad besikt-

ning under senvintern 1997 (kapital 9). En revidering av tidigare preliminära slut-

satser har varit nödvändig och en slutlig bedömning ges i kapitel 10.

2 Fältbesiktning 1996-09-16

Fältbesiktningen gjordes tillsammans med representanter för Fortifikationsverket,

Confortia AB och VTI. Rullbanan befanns vara i gott skick, dock fanns vid en

närmare granskning håligheter efter sten som släppt från beläggningen. Den består

av MAB12TS och var vid besiktningen ca tre år gammal. Hålrumshalten hos be-

läggningen sägs vara ca 2% och bitumenhalten ca 6%. MAB12S slitlagret ligger

på ett tidigare utlagt slitlager, förmodligen AB12T (Said 1996).

Stensläppen förekom ganska glest och hade knappast väckt uppmärksamhet i

ett vägslitlager, men på flygfält tolereras inga lösa partiklar beroende på risken för

skador i flygmotorer. Man kunde vidare observera att stentopparna i belägg-

ningsytan slitits ned, förmodligen av plogskär under halkbekämpningen vintertid.

Stålborstar kommer till användning och har en förmåga att slita ut svaga eller

dåligt vidhäftande komponenter från beläggningsytan. Påkänningarna på slitlager-

beläggningen på F21 lär vara extremare än på något annat flygfält i Sverige (jfr

kapitel 9).

Ofta kunde man iakttaga fragment av stenen som fortfarande satt fast i botten

av hålen i slitlagerytan, något som tyder på att stenen krossats ned genom vinter-

banhållningen. Den mekaniska påkänningen genom plogskär och stålborstar sades

ha ökat på senare år på flygfält eftersom man av miljöskäl börjat bli mer försiktig

med kemiska halkbekämpningsmedel. Övergång från urea till KAc under vintern

96/97 är dock fördelaktig eftersom det senare medlet fungerar vid mycket lägre

temperaturer och mekanisk påkänning reduceras.

I samband med besiktningen upprättades ett förslag till provborrningar. Dessa

har senare utförts genom försorg av Confortia AB. Närbeläget asfaltverk besikti-

gades och ett mindre stenprov togs. Dessutom har två borrkärnor erhållits, tagna i

samband med utläggningen avasfaltmassa.

\ Tecken på någon spårbildning fanns inte på rullbanan vidbesiktningen och

förnyade laboratoriestudier av motståndskraften mot plastisk deformation ansågs

inte behövliga.
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3 Granskning av borrkärnor

Plan över provtagningen framgår av figur 1. Borrkärnorna har granskats okulärt

sedan märktejp avlägsnats och vidhäftande borrkax borttvättats. Längderna hos

borrkärnorna har mätts upp, men det är svårt att ge exakta mått eftersom snedbrott

ofta skett vid borrningen i asfaltmassan under Slitlagret. I asfaltlager under Slitlag-

ret verkade endast granitiskt stenmaterial ha använts.

Borrkärnorna är hela Och några tecken på dålig vidhäftning mellan Slitlagret

och det underliggande lagret finns inte. Slitlagret Visar okulärt inga stripping-

tecken förutom den ganska anfrätta ytan. Det är mycket svårt att observera några

lagergränser (eftersom heating utförts?) Slitlagret innehåller dock ett från nedre

lager avvikande stenmaterial (gråsvart gabbro, med inslag av röd granit, de undre

lagren verkar innehålla endast granitiskt material).

Nära full tjocklek hos asfaltbeläggningen harförmodligen erhållits endast från

två provborrningar, märkta 8 och 9. De två borrkärnorna har längder på totalt ca

24-25 cm. Underst förekommer 4-5 cm av en AG-massa med grov sten, sedan

följer 14-15 cm av en AB-massa, förmodligen lagd i tre lager. Slitlagret har

tjockleken ca 4 cm. I många fall verkar det också som brottet vid borrningen följt

lagergränserna i de finkorniga asfaltlagren under Slitlagret.

Borrkärnor [-10 är tagna från norra delen av rullbanan nära banänden. Slitlag-

rets yta har stenmaterial som verkar nedslitet, men stensläpp är svåra att finna i

borrkärnornas överytor. De ganska glest förekommande stensläppen som observe-

rades vid besiktningen har tydligen varit svåra att träffa på vid en slumpvis prov-

borrning. Borrkärnorna har (med undantag av prov 8 och 9) längder som varierar

mellan 12 och 17,5 cm.

Borrkärnor 11-40 har längder på endast 8,5-13 cm, med undantag av borr-

kärna 12 med 21 cm längd och borrkärna 14 med längden 16,5 cm. Detta indikerar

förmodligen att beläggningen längre in på banan utsatts för större påkänningar

från landningar och starter än närmare banänden (där prov 1-10 tagits) och

därmed blivit mer utmattad. Detta gäller då främst för asfaltlagren under Slitlagret.

Slitlagret har avjämnande stenar i ytan och borrkärna 18 visar även tydliga

skrapspår, förmodligen från plogskär. Det finns dock inga märkbara stensläpp,

möjligen med undantag för borrkärna 32, där två små stenar försvunnit. I ytan hos

några borrkärnor verkar det som bruket mellan stenarna är mer eller mindre

bortspolat , något som kan bero på angrepp i samband med bränslespill.

Referensproven 121-10, tagna på rullbanans västra sida, är mestadels korta, med

längder mellan 5,5 till 6,5 cm. Endast borrkärnor R1 och R2 är 14,5 resp 15,5 cm

långa. Brott har skett i lagergräns eller i underliggande asfaltmassa ( bindlager ). I

borrkärnor 4, 5, 6 och 7 förekommer stensläpp (av enstaka sten). Ytorna har i

övrigt samma slitna utseende som i borrkärnor 1-40.

Borrkärnor, tagna i taxibana Urban är samtliga korta, 5-7,5 cm i längd.

Enligt uppgift ligger en betongbeläggning under asfaltlagren. Borrkärnorna från

taxibanan har markant mindre slitna ytor än från rullbanan och stenytorna är

betydligt mindre renskrapade från bitumen. Viss stenlossning förekommer i prov 7

och 9. Slitlagret hos borrkärnorna från taxibanan är ganska likt det hos de två

borrkärnorna, tagna i samband med utläggningen av massa (där dock stenarna är

fullständigt bitumentäckta).

Två borrkärnor som härstammar från utläggningen, som erhållits som komple-

ment och består av stålnätarmerad asfaltbeläggning. I ett fall har brott följt arme-

ringen.
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4 Granskning av stenprov.

Stenprovet, som togs i samband med besiktning av upplag vid asfaltverk, vägde ca

10 kg och var av sortering 16-25 mm. Vid okulär granskning observerades att

stenytorna var täckta med vidhäftande stendamm, såsom ofta är fallet med basiska

bergarter. Bergarten utgörs av gabbro. En tät, märkgrå variant dominerar, men det

finns även inslag av en ljusgrå bergartsvariant med oorienterade fältspatlister

(plagioklas). Bilaga 1 innehåller korta beskrivningar av tunnslip som förfärdigats

av utplockade stenar.

Ca 10% av provet utgörs av röd granit och förekommer tillsammans med

gabbro i bergtäkten (jfr besiktning i kapitel 9). Denna röda granit verkar dock

förekomma i högre halt i asfaltbeläggningen än i stenprovet, den sprödare berg-

arten anrikas förmodligen vid krossningen till finare korn än i provtagen sortering

16-25 mm.

Basiska bergarter brukar ofta innehålla omvandlingsprodukter som kan ned-

sätta slitstyrka och beständighet. Omvandlade partiklar av gabbro (jfr Bilaga 1) tål

dåligt mekanisk påkänning, t.ex. vid banhållningen vintertid. Omvandlad bergart

är dock svår att urskilja vid en okulär granskning. Sådant bergartsmaterial tenderar

även att lätt krossas ned och anrikas i stenmj ölet vid beredningen.

Röd granit är känd som dålig från vidhäftningssynpunkt (jfr kapitel 5). Kali-

fältspat ger särskilt dålig Vidhäftning till bitumen i närvaro av vatten. Det är även

väl känt att grovkornig fältspat ger stenmaterial med spröda egenskaper. Man kan

dock inte skylla uppkomna stensläpp enbart på förekomst av granit, något som väl

framkom vid senare fältbesiktning (jfr kapitel 9).

Den mörkgråa gabborstenen är dock svår att skilja från bitumenbruket. Även

sten, bestående av omvandlad gabbro, har förmodligen slitits loss från slitlager-

ytan. Sannolikt släpper t.o.m. större, svaga eller dåligt vidhäftande korn lättare än

mindre korn (beroende på en mindre bunden partikelyta per volym- eller Vikts-

enhet).

En utredning av Kallaxgabbro som slitlagermaterial har gjorts för några år

sedan som examensarbete vid Högskolan i Luleå (Boman 1993). Han har kommit

fram till att gabbro har bra mekaniska egenskaper, särskilt god seghet, främst

beroende på mineralens goda sammanfogning i bergarten. Sliptalet (och därmed

också kulkvarnsvärdet) är dock högre än för kvartsrika bergarter. Man redovisas

bl.a. foton av tunnslip, tagna i mikroskop. Omvandlad bergart förekommer,

särskilt i utkanten av brottet. Inget sägs dock om förekomst av röd granit i berg-

täkten.

Slitagemätningar, utförda på väg 97 med hjälp av rätskiva, visade att belägg-

ning med gabbro slitits mindre än beläggning med granit, härstammande från

okänd täkt. Man konstaterar dessutom att gabbrobeläggning inte innehåller enbart

denna bergart utan det fanns också med granit som mer krossats ned av trafiken

(förmodligen är det fråga om samma typ av granit som finns med i stenmaterial

som använts till F21).

5 Rullflaskförsök

Efter okulär bedömning har stenmaterialet krossats ner i käftkross för att få fram

analysfraktion 5,6-8,0 mm för rullflaskförsök enligt FAS 455-89. Därefter har



stenmaterialet delats upp i två komponenter, dels dominerande gabbrosten. dels

röd granit. De båda bergartskomponenterna har sedan testats var och en för sig.

Resultatet åskådliggörs i tabell 1 och figur 2a. Det framgår att gabbrostenen har

god Vidhäftning, graniten däremot mycket dålig. Som jämförelse bifogas i figur

2b tidigare resultat enligt rullflaskeförsöket utfört med olika typer av bergarter.

Den basiska gabbron faller Väl in i fältet för motsvarande bergarter, graniten i

motsvarande fält för sura bergarter. Vidhäftningsbefrämjande medel brukar dock

eliminera denna skillnad i Vidhäftning.

Tabell 1 Resultat tillfzgur 2a

               

 

      

 

      

  

Material Täckningsgrad (°/o)

4 timmar 24 timmar 48 timmar 72 timmar

Röd fältspatsten 50 5 0 -

Mörkt (gabbro) 90 80 60 30

Bindemedel - B 180 Vidhäftningsmedel - ingen Varvtal - 40

100

-9- Röd fältspatsten

80 --D- Mörkt (gabbro)
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Figur 2a Resultat från rullflaskförsök (FAS Metod 455-89) med
bergartskomponenter från samma bergta'kt. Underordnad kompo-
nent (rödfältspatsten) har mycket dålig vidhäftning.
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Figur 2b Resultat från tidigare rullflaskförsök med sura och basiska berg-
arter.

De flesta slitstarka svenska stenmaterialen, använda till slitlager i vägar, har

dålig vidhäftning enligt rullflaskemetoden, men brukar fungera i täta slitlagerbe-

läggningar med tillräckligt hög bitumenhalt. För flygfältsbeläggningar bör dock

stenmaterial med god vidhäftning väljas eller också vidhäftningsbefrämjande

medel tillsättas.

6 Vidhäftningstal

Vidhäftningstal (FAS 446-95) för slitlager från borrkärnor från rullbanan har tidi-

gare bestämts av Said (1996). Han har konstaterat Vidhäftningstal 55 och 66 från

södra resp. norra banänden. Vidhäftningstalet är inte väl lämpat för bedömning av

risken för stensläpp från beläggningsytan utan ger snarare ett mått på hela massans

beständighet. Det påverkas vid en tät massa dessutom i hög grad av stenmjölet.

Bra metoder att prova motståndskraft mot stensläpp saknas för närvarande.

Det har vid den nya undersökningen valts att ta ut borrkärnor, dels från norra

banänden (prov 1-10), dels längre in på rullbanan (prov 21-30). För att kunna

utföra analysen har slitlagret avlägsnats från borrkärnor genom sågning från undre

asfaltbundna lager. Försöket gjordes enligt samma FAS-metod som tidigare, men

eftersom det är känt från litteraturen att halkbekämpningsmedel kan försämra vid-

häftningen, modifierades försöket något. Inledningsvis gjordes därför försök med

3%-ig urealösning senare även med 30%-ig urealösning som enligt tidigare

erfarenheter (Isacsson 1991 samt Gustafson och Höbeda 1992) visat sig kunna ge

försämrat Vidhäftningstal i jämförelse med lagring i vatten. Isacsson har dock inte

påvisat någon negativ inverkan av urealösning på slitlager från borrkärnor från

F21 (gabbrobeläggning?), däremot på Marshallprovkroppar med ett granitiskt

stenmaterial med sämre vidhäftningsegenskaper (stenen har dessförinnan behand-

lats med FeC13 för att förbättra vidhäftningen). Observeras bör att förändringar av

styvhetsmodul använts som mått på vattenkänslighet vid VTI:s undersökning, men



denna provning har senare visat sig olämplig för täta beläggningar genom att ett

porvattentryck uppkommer som styvar upp materialet under lastpulserna.

Resultatet med 3%-ig urealösning framgår av tabeller 2-5. Vidhäftningstalet

är ganska högt och bättre resultat erhölls i banänden än längre in på banan (87 resp

79%). Undersökningen upprepades med 30%-ig urealösning på ett färre antal

provkroppar (borrkärnor 11-20) från södra banänden (tabell 6-9). Vidhäftnings-

talet blev nu något lägre, 72%. Det är svårt att förklara varför bättre vidhäftning

erhölls än vid tidigare undersökning utförd enligt FAS-metod med vatten (Said

1996). En möjlig orsak kan vara att vid tidigare provtagning borrkärnor som varit

mer påverkade av bränslespill erhållits (A. Mosesson, pers. medd.).

Man kan även notera att en markant volymsvällning uppkommit (jfr tabeller 5

och 9). En stark volymsvällning tyder på att porsystemet öppnats och indirekt

indikeras även en försvagning. Svällning bör tas med som en parameter vid

bedömning av vidhäftning. En annan parameter som bör bestämmas utgör vatten-

absorptionen som indirekt ger ett mått på hålrummet. Så utförs förnärvarande inte

enligt FAS-metod och mätning har inte heller gjorts vid föreliggande undersök-

ning.

                     

Tabell 2 Draghållfasthet hos torraprovkroppar. Enligt FAS 449-91

Grupp 1-10

Prov Provkroppens Provkroppens Brott- Brott- Indirekt

tjocklek diameter last deformation draghållfasthet

mm mm N mm KPa

1 35.88 99,67 7 546 2,6 1 344

6 47,21 99.68 10 192 2,4 1 380

7 47,43 99,69 10 388 2,5 1 399

8 40,66 99,47 7 742 2,8 1 219

9 45,53 99,53 6 860 2,2 964

Grupp 21-30

Prov Provkroppens Provkroppens Brott- Brott- Indirekt

tjocklek diameter last deformation draghållfasthet

mm mm N mm KPa

26 48,18 99.78 9 800 2,7 1 298

27 48,87 99.72 10 84 2,6 1 383

28 48,20 99,65 7 056 2,5 936

29 49,08 99,72 9 310 2,8 1 212

30 44,31 99,69 8 429 2,8 1 215

 

 

     
VTI notat 36-1997 11



                   

  

 

          

Tabell 3 Draghållfasthet hos provkroppar mättade med 3%-ig urealösning,
annars enligt FAS 449-91

Grupp 1-10

Prov Provkroppens Provkroppens Brott- Brott- Indirekt

tjocklek diameter last deformation draghålifasthet

mm mm N mrn KPa

2 45,94 99,94 8 134 2,7 1,128

3 43,80 99,94 7 644 2,7 1 112

4 41,34 99,87 7 154 2,7 1 104

5 40,14 99,80 6 860 3,2 1 091

10 39,93 99,88 6 762 2,6 1 080

Grupp 21-30

Prov Provkroppens Provkroppens Brott- Brott- indirekt

tjocklek diameter last deformation draghållfasthet

mm mm N mm KPa

21 45,63 99,81 6 468 3,3 905

22 50,73 99,75 5 684 2,9 716

23 49,83 99,79 8 428 3,4 1 080

24 49,12 99,96 7 840 2,7 1 017

25 47,20 100,05 7 742 3,2 1 044

Tabell 4 Svällning efter vakuumma'ttning och konditionering med 3%-ig
urealösning -

Sektion Draghållfasthet, KPa Vidhäftningstal

före efter °/o

Grupp 1-10 1 261 1 103 87

Grupp 21-30 1 209 952 79

 

    



                     

    

 

  

Tabell 5 Svällning efter vakuummattning och konditionering med 3%-ig
urealösning

Grupp 1-10

Prov Volym (cm3) Svällning
före efter %

2 353,4 360,34 2,0

3 339,6 343,56 1,2

4 321,5 323,81 0,7

5 307,9 313,98 2,0

10 309,0 312,86 1,2

Grupp 21-30

Prov Volym (cm3) Svällning
före efter %

21 352,6 357,04 1,3

22 394,1 396,38 0,6

23 387,2 389,68 0,6

24 378,4 385,44 1,8

25 365,7 371,04 1,5

Tabell 6 Draghållfasthet hos torra provkroppar. Enl. FAS 449-91

Kallax. Grupp 11-20

Prov Provkroppens Provkroppens Brott- Brott- Indirekt

tjocklek diameter last deformation draghålltasthet

mm mm N mm KPa

15 55,66 99,89 11 020 3,1 1 263

16 52,88 99,71 11 210 2,7 1 354

17 55,53 98,86 10 260 2,6 1 179

Tabell 7 Draghållfasthet hos provkroppar mättade med 3O-ig urealösning,
provning annars enligt FAS 449-91

Kallax. Grupp 11-20

 

 

 

  

Prov Provkroppens Provkroppens Brott- Brott- Indirekt

tjocklek diameter last deformation draghålltasthet

mm mm N mm KPa

11 56,46 99,72 7 410 3,1 838

13 56,57 99,76 7 790 3,1 879

18 55,49 99,73 8 740 3,3 1 006
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Tabell 8 Vattenkänslighet enligt FAS Metod 446-95 men pmvning med
3O-ig urealösning

       

 

 

 

Draghållfasthet, KPa Vidhäftningstal

SektiOn Torra Vattenmättade med 30°/o-ig °/o

urealösning

Kallax. Grupp 11-20 1 265 908 72

Tabell 9 Svällmng efter vakuummätming och konditionering med 30%-ig
urealösning

Kallax. Grupp 11-20

Volym (cm3) Svällning
Prov före efter %

11 436,5 443,00 1,5

13 435,1 441,90 1,6

18 425,7 431,41 1,3

 

 

  

 



7 Undersökning av återvunnet bitumen

Återvinning av bitumen och testning har skett enligt FAS-metoder. Flera borrkär-

nor, som dessförinnan testats med avseende på pressdraghållfasthet, har fått slås

samman för att få tillräcklig mängd bitumen. Följande resultat har erhållits:

Medelvärde

Penetration 25°C (0,1 mm) 128, 238, 127 128

Dynamisk visk., 60°C, Ns/m2 105,35, 105,84 106
Mjukpunkt, OC 43,2 43,4 43

Brytpunkt, 0C -20, -20, -21 -20

Duktilitet 25 0C, cm >lOO, >1OO >1OO

Inga tecken föreligger på att ett åldrat och försprödat bitumen gett upphov till

stensläpp. (En reservation måste dock göras, bitumenet i borrkärnorna kan ha mer

eller mindre påverkats av bränslespill). SKANSKA (Widén och Jönsson 1997) har

nyligen utarbetat ett förslag till klassificering av tillståndet hos slitlagerbelägg-

ningar, baserat på mjukpunkt och penetration hos återvunnet bitumen. Enligt detta

förslag befinner sig slitlagret i utmärkt skick.

8 Bedömning av Iaboratorieresultat

Rullflaslçförsök har gett entydigt besked beträffande bergartskomponenternas vid-

häftningsegenskaper. Vidháyiningstal på borrkärnor har dock gett mer svårtydbara

besked, men resultatet påverkas av flera parametrar i samband med proportione-

ring m.m. Det måste dock påpekas att slitlagret inte visat några strippingtecken på

erhållna borrkärnor, annat än anfrätt och sliten yta.

De borrkärnor, som tidigare testats av Gustafson och Höbeda (1992) från

Jönköpings flygplats, visade däremot tydliga tecken på stripping. Intressant är att i

detta fall det undre beläggningslagret, som utförts med basisk sten (sannolikt

diabas) var oskadat, medan de övre asfaltlagren, innehållande en rödaktig granit,

visade tecken på stripping. Denna observation är viktig.

Bra och pålitliga analysmetoder för vidhäftning saknas och ytterligare forskning

behövs inom ämnesområdet. Systematiska studier av vidhäftningstal med olika

halkbekämpningsmedel i olika koncentrationer (och avisningsmedel för flygplan?)

behöver även utföras. Sådana studier försvåras av att beständigheten beror både på

stenmaterial och bitumen samt interaktionen mellan dessa båda. Dessutom inver-

kar olika faktorer från proportionering, t.ex. hålrum, bitumenhalt m.m. Man har

hittills lyckats dåligt med att förklara strippingfenomenet även enbart vid använd-

ning av vatten.

Det är också viktigt att man inte bara granskar vidhäftningstal (dvs. tar ett

relativt förhållandevärde) utan också tar hänsyn till nivån på pressdraghållfast-

heter. Låga värden på både torr och våt hållfasthet kan i vissa fall ge miss-

visande, gynnsamt vidhäftningstal. Beläggningen kan trots detta ge dålig funktion

(bristande kohesion). En okulär granskning av våt brottyta kan även ge besked om

vidhäftningssvikt beror på avlossning av bitumen från sten (stripping) eller på

kohesionsförlust i bruket.

Testning av asfaltmassa med frys-töpåkänning bör provas även om tidigare

undersökningar av Jacobson och Höbeda (1995) visat att en MAB-massa med
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olika stenmaterial påverkas mycket litet, till skillnad från AG-massa. En ny metod

för att bedöma risken för stensläpp bör utvecklas.

En annan bedömning från besikting av borrkärnorna är att den ganska tjocka

lagerpacken av finkornig asfaltmassa utgör en svaghet i beläggningskonstruk-

tionen. Brott har vid borrning alltid gått i denna asfaltmassa och brottytorna kan

ibland ha ett ganska murket utseende. Så länge som slitlagerbeläggningen håller

tätt mot inträngande vatten, bör dock lagret kunna ge nödvändig funktion. På taxi-

banor har uppbyggnaden av asfaltlagren däremot förorsakat problem med plastisk

deformation (Said 1996). Den underliggande, styva betongbeläggningen bör även

ha utövat en negativ inverkan i sammanhanget.

9 Besiktning 1997-04-24

En förnyad besiktning utfördes av tillståndet hos beläggningen under helt andra

förhållanden än under september 1996. Temperaturen låg vid OOC och banan var

mer eller mindre blöt. Stensläpp märktes vid låg morgonsol också på ett annat sätt

än tidigare (tagna fotografier framgår av bilaga 2). Stensläppen verkade vara

koncentrerade till banändar, varifrån de flesta starter sker och där påkänningen av

bränslespill, halkbekämpnings- och avisningsmedel (för flygplan) också är maxi-

mal (jfr foton 121 och 1b). Ytor som påverkats verkar ofta tätare än omgivande

beläggning, men det kan ibland vara svårt att skilja inverkan av bränslespill från

en normal separation (foton 221 och b). Förmodligen är dock inverkan av

bränslespill en bidragande orsak till stenlossningen.
Ett färskt bränslespill och åtgärd att suga upp flygbränsle framgår av foto 321

och b. Bitumen som delvis löses upp av flygbränsle försvagar tydligen fästet för

sten som sedan rivs loss av mekanisk halkbekämpning. Utrustning enligt foto 6

används. Det påpekades dock att man under vintern 96/97 övergått till halk-

bekämpning med KAc (tidigare har urea använts), något som inneburit att den

mekaniska halkbekämpningen reducerats till kanske en femtedel av den under

föregående vintrar och banan därmed varit blöt under längre tid (KAc verkar ned

till så låga temperaturer som _30°C).

Motsvarande stensläpp från slitlagret har inte konstaterats vid vägförhållanden

och några jämförelser med ytan hos vägbeläggning, med stenmaterial från samma

bergtäkt, görs i foton 4 och 5. Även röd granit sitter alltid väl fast i beläggnings-

ytan. (Stensläpp kunde däremot konstateras i en äldre försöksbeläggning med

stålslagg av LD-typ).

Det är mycket svårt att göra annat än en mycket subjektiv jämförelse med före-

gående besiktning, utförd september 1996, eftersom förhållandena varit så annor-

lunda. Under sommaren torkar således beläggningen ut, en viss tillknådning av

ytan sker och bränslespill är svåra att observera. Man kunde också iakttaga på sen-

vintern att det ofta var gabbrosten som rivits loss och rikligt med granitsten fanns

även kvar i beläggningen, jfr foton 3 och 4.

Bedömningen är dock att stensläppen på F21 ökat ganska marginellt, annat än i

vissa partier som utsatts för bränslespill, en åsikt som delades av operativ perso-

nal. I samband med sopningen blåses lös sten bort och direkta observationer är

svåra att utföra. En metod för en kvantitativ bedömning av stensläpp efterlyses. A.

Mosesson, Confortia AB, visade bilder tagna med fotolåda, men det har varit svårt

att träffa samma yta igen eftersom markeringarna slitits bort av borstmaskiner.



(Möjligen kunde en försöksyta uppmätas ochuppkomna stensläpp successivt

karteras genom att håligheterna fylls med t.ex. vitpigmenterad epoxi som inte slits

bort av halkbekämpningen).

9.1 Besiktning av bergtäkt
Bergtäkten besiktigades samma dag. Rikligt med blötsnö förhindrade dock en mer

närgången besiktning av bergväggarna. Det konstaterades att gabbrobergarten

visade spår efter att ha utsatts för olika typer av spänningar varvid dragsprickor

öppnats och fyllts med bergartssmälta som utkristalliserats i form av gångar av röd

granit som blivit mer eller mindre pressad av senare påkänningar (foton 7 och 8).

Skjuvspänningar har resulterat i krosszoner.

Även om det framkommit att röd granit inte bildat svagheter av den omfattning

som rullflaskförsöket antyder, finns det anledning att i varje fall vid brytning av

stenmaterial till flygfältsbeläggning, att undvika zoner där inhomogent berg före-

kommer. Det konstaterades också att material mindre än 30 mm siktas bort efter

förkrossen i krossanläggningen. Det allra sämsta berget sorteras då bort och går

därmed inte vidare till efterföljande krossteg.

10 Bedömning och rekommendationer

Asfaltslitlager

Det bedöms att aktuell flygfältsbeläggning kan klara sig ytterligare ett antal år men

bör hållas under kontinuerlig specialuppsikt och uppkomna bränslespill åtgärdas.

Förbättringsåtgärder som återvinning av slitlagret in situ bedöms på detta stadium

som varande alltför osäkra.

Vid så extrema förhållanden som F21 utanför Luleå räcker inte en normal slit-

lagermassa till och specialåtgärder är motiverade. I samband me dnyanläggning av

slitlager, sedan livslängden på det aktuella bedöms vara slut, bör en belägnging

med bättre kvalitet utföras. Normala strippingproblem har utomlands med störts

framgång lösts genom tillsats av släckt kalk till fillern, för övrigt gärna bestående

av kalkstensfiller. Släckt kalk anses även motverka bitumenåldring. Modifierad

blandning som ger Segare och mindre separerad massa bör även provas. Tjockare

bitumenj-filler skikt på stenar kan möjligen motverka stensläpp.

Beroende på att resistens mot bränslespill krävs är dock sådana åtgärder inte

tillräckliga utan användning av ett modifierat bitumen är nödvändigt, speciellt i

banändar. En trend mot ökad användning av modifierade bitumen är märkbar

internationellt, för asfaltbeläggning såväl till flygfält som vägar.

Försök verkar hittills ha gjorts främst med plastomermodifierade bindemedel

(jfr Fredbäck och Svensson 1996), men erfarenheter från ett så kallt klimat som i

Luleå saknas. Elastomermodifiering (SBS-polymer med väl kompatibelt, mjukt

basbitumen) är säkrare i kallt klimat och bär därför studeras även med avseende på

bränslespill. Åtgärden bedöms vara kostnadseffektiv eftersom man kan få andra

egenskaper såsom bättre resistens mot lågtemperatursprickor under vintern och

större motståndskraft mot plastisk deformation under sommaren. Åldrings-

resistensen kan även väsentligt förbättras genom polymertillsats enligt norska

försök med asfaltmassa till flygfält (Hagen mfl. 1994). Tillsats av släckt kalk kan

vara motiverad även vid polymermodifierad massa enligt utländska erfarenheter.
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Vid vägförhållanden har tunnskiktsbeläggningar blivit en aktuell underhålls-

åtgärd. Polymermodifierat klister fäster då att tunt skikt av asfaltmassa. Försök bör

göras om sådan beläggning även är användbar vid flygfält, speciellt i banändar.

Massan bör då också polymermodifieras för bränsleresistens.

Testmetoder för att bedöma inverkan av bränslespill bör tas fram. Sådan

metodik har använts vid försök gjorda av SKANSKA (Fredbäck och Svensson

1996) och studeras även för närvarande vid VTI (projekt ledda av Ylva Edwards

och L-G Wågberg).

Man bör dessutom nrämare studera inverkan av halkbekämpning, både meka-

nisk och kemisk sådan på slitlagerbeläggningar på flygfält, eftersom kunskaperna

om effekterna på hållbarhet verkar varabegränsade inom detta område. Effekterna

av halkbekämpningsmedel, men även avisningsmedel för flygplan (glykol) bör

bättre klarläggas.

10.2 Stenmaterial
Den inledningsvis framförda hypotesen att förekomst av röd granit med dålig vid-

häftning främst vållat stenlossningen håller inte streck utan förhållandenaär mer

komplicerade än så. Kemikalieangrepp i kombination med mekanisk halkbekämp-

ning utgör med all sannolikhet huvudorsaker (jfr kapitel 10.1). Stenmaterialet

utgör dock en viktig komponent i asfaltmassan.

Testmetoder som utvecklats för stenmaterial till vägbelaggningar räcker inte

alltid till för flygfältsbeläggningar. Eftersom även begränsade stensläpp inte kan

tolereras på flygfält, ställs krav på låga halter av dåliga komponenter på ett helt

annat sätt än vid vägförhållanden. Större vikt bör läggas på beständighets-

egenskaper. Vidhäftningsegenskaper kan vara vikktigare än slitstyrka

(kulkvarnsvärde). Särskilt gäller detta lager under slitlagret (dvs. bind- och bär-

lager som ofta görs bindemedelsfattiga för ökad motståndskraft mot plastisk

deformation.

Frys-tÖ-vaxlingsförsök med stenmaterial, utförda med svag lösning av halk-

bekämpningsmea'el enligt VTI-metod, kan påvisa förekomst av vittrande partiklar.

(Nyligen har ett förslag till likartad Nordtestmetod utvecklats, Pétursson 1996. En

så utslagsgivande test har inte accepterats inom CEN TC 154 Aggregates eftersom

stenmaterial i en del existerande utländska täkter blir underkända).

Ingen bra test finns dock för närvarande för bedömning av förekomst av berg-

material med innehåll av komponenter som samtidigt är spröcla eller har dålig

vidhaftning till bitumen. Expertgranskning av stenmaterial (relevant petrografsz

analys) är därför att rekommendera för närvarande för en indirekt riskbedömning

av belägngingsskador. En sådan petrografisk analys bör dessutom bilda underlag

för relevanta laboratorietester. (I vissa fall kan också selektiv brytning i en berg-

täkt behövas för att undvika ett dåligt parti.)

Det rekommenderas vid produktion av stenmaterial till flygfältsbeläggning att

undersökning utförs av förhållandena i bergtäkten, stenmaterialet testas mer ingå-

ende och vissa undersökningar utförs med laboratorietillverkade asfaltprov-

kroppar.
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Bilaga 1

Kännetecken vid mikroskopisk granskning av tunnslip, utförda av enstaka utvalda

stenar.

l. Gabbro. Frisk, medelkornig bergart, bestående av fältspat (plagioklas),

pyroxen, järnmalm etc.

2. Gabbro, som ovan, men med pyroxenet starkt kloritomvandlat.

Gabbro, Pyroxenet kloritomvandlat till viss del.

4. Granit. Domineras av röd fåltspat (mikroklin), annan fältspat och kvarts. Något

klorit förekommer. Bergarten har en något pressat textur.

.W
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Foto 2 Stensläpp på a) ren och b) delvis kemikaliepåverkad beläggning



  

   Foto 3 Färska bränslespill på söder banände och åtgärd att suga upp bräns-

let med Absol.
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Foto 4 Jämförelse av a) beläggningsyta på F2] medWBS 12 (observera
slensla'pp ovan enkronan) och b) skelettasfalt (Stabinor)förmodligen
med 16 mm stenmax på väg vid Kallax



 

Foto 5 Närbilder avfuktig beläggningpå F2] (stensla'pp markerade) och en
ca tio år gammal, torr vägbela'ggning (M43 16?) med nedsliten sten.
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Foto 6 Utrustningför mekanisk halkbekämpning, a) lastbil med hyvel, b)
sla'pka'rra mea' borstningsaggregat och c) närbildpå stålborst



 

Foto 7 Bergtakt via' Kallax. Gabbrabergart som utsattsför spänningar i

jordskorpan och Spruckit upp varvid råa' granit trängt in i sprickor.
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Foto 8 Mer homogent gabbroparti. Granit bildar ofta mindre, harisontella
spriclgj/llnader. Smal, nära vertikal krosszon medförskiffrat berg till
vänster.




