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Flyfältsbeläggningar - speciella krav och utvecklingsmöjligheter.

En litteraturutredning.

av Peet Höbeda

Statens väg- och transportfrskningsinstitut (VTI)

581 95 Linköping

Sammanfattning
En litteraturstudie har gjorts med avseende på de särskilda krav som man ställer på

en asfaltbeläggning till flygfält. Påkänningen är nämligen annorlunda än vid

vägförhållanden, på rullbanor har flygplanen höga hastigheter och särskilt

friktionskraven är höga, medan på taxibanor och uppställningsplatser förekommer

exceptionellt höga totallaster och däckstryck. Vid svenska förhållanden finns det

också speciella påkänningar av mekanisk och kemisk vinterväghållning, särskilt i

den norra delen av landet.

Beläggningsproblemen på flygfält är främst beständighetsrelaterade, sönderfall

av slitlagerytan beroende på vidhäftningssvikt, åldring av bitumen eller annan

inverkan får inteförekomma eftersom lösa partiklar kan sugas in i flygmotorer.

Dessutom får beläggningen inte vara alltför känslig för bränslespill som

uppkommer särskilt i banändar. Underhållsåtgärder får inte ge upphov till dålig

friktion. Skelettasfalt har börjat användas på flygfält, men särskilda krav ställs då

på beläggningen i slitlager och modifiering förefaller nödvändig.

Materialkraven för asfaltbeläggning på flygfält diskuteras. Stenmaterialet får

inte bidra till dålig vattenkänslighet hos asfaltmassan. Bitumenet bör vara mjukt

och kan förbättras med avseende på olika egenskaper genom tillsatser. Det görs ett

försök att beskriva hur de särskilda kraven kan uppfyllas vid flygfältsförhållanden,

främst genom vidhäftningsbefrämj ande tillsatser, polyrnermodifiering av bitumen

och inblandning av naturasfalt. Tillsatser, som samtidigt påverkar så många

egenskaper som möjligt i positiv riktning, bör väljas för att uppnå kostnads-

effektivitet. Möjligheterna att återvinna beläggning måste tas med i beräkningen.

Dessutom har medtagits en del kompletterande uppgifter beträffande

resistensen mot bränslespill som komplement till tidigare VTI Notat V29, 1994.
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1 Inledning/bakgrund

Ganska speciella krav ställs på asfaltbeläggningar till flygfält - i jämförelse med

vägbeläggningar- och kraven är dessutom i viss mån olika för civila och militära

flygfält. Kraven och hur dessa ska uppfyllas, underhållsåtgärder m m har

beskrivits av Fredbäck (1986). Föreliggande litteraturstudie koncentrerar sig

främst på utvecklingen under de senaste 10 åren. Bitumenåldring och

vattenkänslighet kommer även att behandlas mer ingående i annat sammanhang, i

samordning med projekt från Vägverket.

Den mycket omfattande asfaltlitteraturen behandlar mest vägförhållanden och

man kommer mer sällan in på de speciella problemen vid flygfält. Många

vägerfarenheter är dock överförbara, även om viss försiktighet måste iakttagas.

Utvecklingen har varit snabbare inom vägområdet, i flygfältssammanhang är

också konservatism motiverad eftersom misslyckanden där kan få större

konsekvenser.

Fortifikationsverket har gett ut Asfaltöverbyggnader på flygfält, Allmän

teknisk beskrivning . Rapport 1996:2, som delvis baserar sig på VÄG 94, men

även innehåller några speciella krav för flygfält (jfr nedan). En annan rapport,

Utveckling av nya beläggningstyper med förbättrad stabilitet, friktion och

resistens mot spill av flygdrivmedel. Etapp 1, fältförsök på Råda flygplats samt

laboratorieprovningar , Fortifikationsverket 1996:9, beskriver de försök som

entreprenörer (främst SKANSKA Väst AB), gjort för att lösa de speciella belägg-

ningsproblemen på flygfält. Senare har ytterligare försök gjorts, såväl på

laboratorium som i fält, men ännu inte publicerats. Denna skrivelse, som grundar

sig främst på utländska erfarenheter, är avsedd att utgöra ett komplement.

Minskad hotbild har gjort att behov uppkommit att lägga militärflygfält i mal-

påse , något som ställer stora krav på beständigheten hos asfaltbeläggningen.

Samtidigt har ökat lufttryck i däck och aggressivare, mindre lättflyktiga

flygbränslen (Bilaga 4) gjort att kraven skärpts på egenskaperna hos de belägg-

ningar som fortfarande är i funktion. Egenskaper som beständighet och

motståndskraft mot plastisk deformation står i ett visst motsatsförhållande.

Bitumenrika, täta massor är beständigast, men samtidigt ofta instabila. Skador får

inte heller uppstå av hettan från jetmotorer (särskilt aktuellt vid vissa militära

flygplanstyper?).

Modifierade bindemedel kommer allt mer till användning på högtrafikerade

vägar för att bekämpa spårbildning och klimatiskt eller av belastning betingade

sprickor, men också för att förbättra beständigheten. Samma utveckling har skett

på större, civila flygplatser.De ökade kostnaderna uppvägs vid rätt val mer än väl

genom ökad livslängd, åstadkommen dels genom val av rätt tillsatser, dels en

riktig hantering av dessa.

Inom projektet har även gjorts en studie av modifierad blandning av för att

utröna om förbättrad asfaltkvalitet kan erhållas på så sätt (Höbeda och Chytla

1997)
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2 Allmänt om kraven på flygfältsbeläggningar

2.1 Massaegenskaper

Flygfält och högtrafikerade vägar utsätts för ganska olika påkänningar, både vad

gäller belastning, antal överfarter, trafikens spårbundenhet m.m. Nedanstående

tabell, som utgör en modifikation av artikeln från Fredbäck (1986), ger en

översikt.

  

Väg Flygfält

Hjullast 65 kN >200 kN

Lufttryck ca 0,8 MPa > 2 Mpa

Hastighet 0-110 kni/tim >200-0 km/tim

Antal spårbundna överfarter stort litet på rullbana, stort på taxibana

Slitage varierande, dubbslitage mekaniskt vinterunderhåll sliter

kemisk påfrestning halkbekämpning bränslespill, halkbekämpning,

avisningsmedel för flygplan

 

Friktionen är dessutom av särskild stor betydelse vid flygfältsbeläggning. På

rullbanor kan inte landnings- och starthastigheter anpassas såsom är möjligt vid

vägtrafik.

I Sverige har man fram till för något år sedan i vägsammanhang fokuserat på

undersökningar av dubbslitage. Detta problem har man numera i stort sett under

kontroll, dels genom utvecklingen av bättre slitlager, dels genom användningen av

mindre aggressiva lättviktsdubbar. Vissa friktionsproblem har t o rn konstaterats

under speciella omständigheter vid användning av slitstarka, men samtidigt

poleringskänsliga stenmaterial (Jacobson och Höbeda 1997).

Såsom fallet internationellt, har nu den huvudsakliga uppmärksamheten riktats

mot den spårbildning som åstadkoms av tunga fordon vars aggressivitet kommit

att öka. Denna forskning är mycket relevant även i flygfältssammanhang, speciellt

på taxibanor där flygplan rör sig spårbundet med låg hastighet och därmed ökar

risken för spårbildning. Figur 1 a och b visar i princip hur plastisk deformation,

utmattningsmotstånd och tryckspänning på undergrund vid vägförhållanden beror

dels på hastighet, dels på däckstryck. På rullbanor blir dock hastigheterna så höga,

med undantag för banändar, att en asfaltbeläggning knappast utsätts för plastisk

deformation.

Bland de nya kraven från Fortifikationsverket finns övre gränsvärden för

töjning enligt dynamisk kryptest (FAS 468-95) för borrkärnor från bind- och

slitlager. Kraven är högre i bind- än slitlager eftersom skjuvpåkänningen är som

störst på detta djup under vägytan. Bindlager ska således bestå av helkrossat

material och ha reducerad bitumenhalt (0,5 för AB resp 1,0% för ABS).

Vidhäftningstest måste utföras för att undvika dåliga kombinationer av sten och

bitumen (jfr nedan).

Det är särskilt viktigt att kontrollera ABS vars egenskaper är mycket beroende

av sammansättningen, asfaltmassa som har mastixfyllt stenskelett förlorar snabbt
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stabiliteten (jfr kap. 4). AG kan däremot utföras enligt VÄG 94. För slitlager

måste alltid en provyta utföras av entreprenören innan beläggningsarbetet

påbörjas.

Huvudproblemet på flygfältsbeläggningar utgör en icke trafiknedbetingad ned-

brytning av beläggningen, d.v.s. beständigheten spelar en huvudroll och tillsatser

för att förbättra denna egenskap är vanliga. På flygplatser saknas trafikens gynn-

samma efterpackning och tillslutning av beläggningsytan, något som starkt redu-

cerar permeabiliteten. Vältningen av en nylagd asfaltmassa kräver därför särskild

omsorg. Arbetsfogar måste tätas väl för att förhindra vattenedträngning.

Gummihj ulsvältar är kända för att ge bra tillknådning av beläggningsytan, men har

i regel numera vid beläggningsarbeten ersatts med modernare, vibrerande vältar.

Vid flygfält är det dock mycket viktigt att vältningen utförs så att ytan blir tät.

Sprickbildningar eller massa med dålig kohesion kan förorsaka stensläpp som kan

vålla allvarlig skada på reaktionsmotorer (FOD, Foreign Object Damage, jfr

Hayazen och Hyde 1993).

Ohlsson (1993) har visat att man genom ett förbättrat (patenterat) blandnings-

förfarande kan tillverka asfaltmassa som är homogenare och har de större stenarna

täckta med tjockare bitumen-fillerfilmer än vid konventionellt blandad massa.

Sådan massa bör utmärka sig särskilt genom förbättrade beständighetsegenskaper.

Laboratorieförsök enligt detta förfarande har gjorts av Höbeda och Chytla (1997),

men även om en positiv trend erhållits krävs ytterligare undersökningar för

verifiering av egenskaperna hos specialblandad massa.

Motståndskraft mot plastisk deformation går att uppnå genom propor-

tioneringsåtgärder, vissa tillsatser i asfaltmassan m.m. Ett stabilt stenskelett utgör

en huvudförutsättning för god inre friktion. Bitumenegenskaperna anpassas sedan

efter klimat, trafikbelastning m.m. Utmattningsmotståndet, som bl.a. beror på

bitumenhalten, utgör mer sällan ett problem i flygfältsammanhang.

Utvecklingen har varit snabb inom asfaltbranschen under de senaste 10 åren

och en del storsatsningar har gjorts utomlands. Man kan nämna SHRP i USA,

ASTO i Finland, branschgemensamma satsningar i Australien (AAPA), England

(Bitu-Link) m.m. FörSök har i samtliga fall gjorts att ta fram funktionsrelaterade

testmetoder och proportioneringssystem. Pågående europastandardisering inom

CEN utövar även inflytande, även om man har ett stort steg kvar till fungerande

funktionstester för asfaltmassa. I ovan beskrivna FoU- satsningar har man främst

fokuserat på vägförhållandena, men erfarenheterna är överförbara till flygfält om

de speciella förutsättningarna måste beaktas. Det finns således en speciell ad hoc

grupp för att arbeta med flygfältsfrågor inom CEN TC 227 Road Materials.
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3 Några erfarenheter från civila och militära
flygfält

I Kanada har man vid en inventering av beläggningsskador på civila flygfält,

identifierat både vidhäftningssvikt och termiskt betingad uppsprickning som

dominerande skadetyper (Haas och Joseph 1984). Vidhäftningen anses

huvudsakligen bero på egenskaperna hos stenmaterialet, lågtemperatursprickorna

däremot på bitumenet. I de norra delarna av USA anses termiskt betingade

sprickori stället utgöra det huvudsakliga problemet (Janoo 1990).

Beständigheten hos asfaltbeläggningar utgör däremot ett mycket akut och - i

varje fall med begränsade ekonomiska resurser - svårlöst problem som beror på

egenskaperna, dels hos bitumenet, dels stenmaterialet. Fortifikationsverket

föreskriver vidhäftningstal 85% enligt FAS 446-95 för bind- och slitlager. Det

ganska hårda kravet gör att vidhäftningsbefrämjande tillsatser i många fall måste

användas för att förbättra beständigheten (jfr Bilaga 1). Det är intressant att notera

även vid ett varmt klimat (Sydney flygplats) anses strippingen att utgöra det

viktigaste problemet (Rodway 1992). Polymertillsats har använts för att bemästra

detta problem (jfr kap 3.2).

I flygfältsammanhang är också ytans renhet av stor betydelse eftersom

lossnat material från beläggningen kan förorsaka motorhaverier. Vidhäftningssvikt

eller nedbrytning av dålig sten kan förorsaka materialförluster från

beläggningsytan. Sprickor, som inte alltid är väl synliga inledningsvis, kan också

bildas genom bitumenets försprödning och förorsakar stensläpp.

Friktionskraven är mycket höga på flygfält er kap. 5). Dränerande asfaltbetong

förekommer utomlands, både på civila och militära flygfält (Castagnetta 1978),

men ger upphov till speciella underhållsproblem. För att få nödvändig textur utför

man ibland räffling även av asfaltbeläggningar. Vid vägförhållanden ruggar

dubbarna upp beläggningsytan så att dess mikro- och makrotextur förbättras, även

om denna effekt börjar avtaga beroende på användningenav lättviktsdubbar och

friktionsdäck. Halkbekämpningsåtgärderna är dock mer hårdhänta på flygfält än

på vägar. Fredbäck (1986) beskriver att plogskär avjämnar stentopparna, medan

borstvalsar tar bort bruket mellan stenarna. Han beskriver också en av Dynapac för

flygfält utvecklad texturvält med gummiklädd ståltrumma lämplig för slutlig

vältning. Vid vältningen pressas stenen in i gummit och man får då fram en bättre

yttextur än med konventionella vältar. Problem med stenplock m.m. har dock

gjort att denna vält inte kommit till användning.

 

Lindstedt (1992) beskriver användning av en gummihjulsvält, försedd med

speciella dubbar, för att få upp nödvändig makrotextur på slitlagerbeläggning med

hög bruksandel ( Helmus Grip Verfahren , närmare uppgifter saknas) på ett

flygplats vid Bremen. Senare utförde man dock i stället en stenrikare massa, med

kornstorleksfördelning inte långt ifrån den i skelettasfalt.

Betydelsen av beläggningstyp, men särskilt inverkan av stenmaterial på

mikrotextur och dess förändring vid vägförhållanden har behandlats av Höbeda

(1997). En del erfarenheter och åtgärder som beskrivs för att förbättra friktion kan

även vara aktuella för flygfält. Ett specialproblem är igensättning av både makro-

och mikrotextur genom gummiavlagringar beroende på starkt däcksslitage inom
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zoner där flygplanen tar mark. Kemiska medel kommer till användning men är

enligt kanadensisk erfarenhet inte alltid så effektiva på lång sikt (Argue mfl.

1993). På flygfält i norra Sverige är detta sällan ett problem beroende på det

mekaniska vintervägunderhållet med stålborstmaskiner som tar bort gummi-

avlagringar. Höbeda m.fl. (1997) beskriver de friktions- och texturförändringar

som förorsakas av gummiavlagringar på Landvetter flygplats och effekten av en

underhållsåtgärd för att avlägsna dessa.

Renodlade bärighetsproblem är inte vanliga på flygfält eftersom asfalt-

beläggningarna ofta har betydande tjocklek. Många äldre svenska flygfält har

cementbundet bärlager vilket ofta förorsakat problem med reflektionssprickor i

asfaltbeläggningen. Ett cementbundet undre lager under obundet bärlager utgör en

bättre lösning från funktionssynpunkt vid nybyggnad. Ett styvt undre lager ökar

det överliggande lagrets modul i hög grad samtidigt som sprickor från det

underliggande lagret inte kan fortplanta sig upp till asfaltbundna lager. Vuong

(1994) förordar denna lösning och varnar - vid australiensiska förhållanden - för

en konventionell överbyggnad med obundna förstärknings- och bärlager som inte

kan utveckla en tillräcklig styvhet för att uppfylla kraven för moderna flygfält. En

sådan uppstyvning av konstruktionen kan även innebära tunnare asfaltbundna

lager.

 

3.1 Stenmaterialaspekter

Man påträffar ganska olikartade uppfattningar i litteraturen om vilka materialkrav

som man egentligen ska ställa på stenmaterialet i asfaltmassa till flygfält. Detta

återspeglar bl.a. skillnader i klimat, geologiska förutsättningar (kvalitet hos

stenmaterial), men också den speciella trafikbelastningen på flygplatser. Enligt

Camarés och Laurol (1984) kan man ha lägre krav på stenmaterial till flygfält än

till vägar beroende på att nötningen och poleringen av slitlagerytan är mindre.

Man saknar dock halkbekämpning av nordisk typ i Frankrike. 1 Kanada påpekar

däremot Argue (1984) att slitstarka stenmaterial behövs (men utan att kvantifiera)

för att beläggningen på flygfält ska kunna tåla nötningen av stålborstar i samband

med vinterunderhållet. Enligt brittisk specifikation på flygfält (Defence Works,

1995) har man låga krav på Polished Stone Value (med i prEN 13043, Aggregates

for bituminous mixtures and surface dressings for roads, airfields and other

trafficated area.

Stenmaterialets vidhäftning till bitumen i närvaro av vatten och motståndskraft

mot vittring utgör viktiga egenskaper vid nordiska förhållanden. Från

vidhäftningssynpunkt är sura stenmaterial till nackdel, (jfr Höbeda 1997), men

enligt en amerikansk inventering av vidhäftningsbetingade skador kan problem

uppstå vid samtliga bergartstyper (figur 2a). Vittringen utgör sällan ett problem

annat än i speciella fall. Dessa beständighetsrelaterade egenskaper är mer

svårbestämda än de mekaniska egenskaperna och ägnas därför mindre

uppmärksamhet. Vidhäftningsbefrämjande åtgärder är särskilt nödvändiga på

rullbanor med intensiv halkbekämpning

I Sverige övergår man allt mer till mekanisk halkbekämpning för att spara in på

miljöskadliga kemikalier (främst har urea använts i sammanhanget) och får

därmed ett ökat mekaniskt slitage. Argue (1984) påpekar att urea verkar kunna
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öka nedbrytningen av vissa stenmaterial. Vidhäftningen påverkas dessutom

negativt av urealösning i hög koncentration enligt försök gjorda av Isacsson

(1991) samt Gustafson och Höbeda (1992).

Vid besiktning av ett flygfält i norra Sverige observerades således hur vissa

spröda och dåligt vidhäftande stenar slitits bort från beläggningsytan, sannolikt

beroende på behandlingen med stålborstar. Fragment av stenen satt ibland kvar i

håligheterna vilket indikerar att stenen spräckts före släppet. En senare besiktning

senvintern 1997 visade dock att bränslespill kan mjuka upp bindemedel och

därmed bidra till stensläpp (Höbeda 1997).

Borrkärnor erhållna från rullbanan hade dåliga vidhäftningstal. Vid granskning

av stenprov observerades att det fanns en bergartskomponent med förmodad dålig

vidhäftning. Rullflaskförsök gjordes därför, dels med. huvudbergarten, dels med

utplockad underordnad bergart. Det visade sig därvid att den förstnämnda har bra

vidhäftning, den senare däremot mycket dålig (figur 2b). Under gynnsamma

förhållanden, främst asfaltmassa med låg bitumenhalt och högt hålrum, föreligger

risker för stripping .

I flygfältssammanhang bör man ställa stor vikt inte bara vid stenmaterialets

slitstyrka utan också på dess homogenitet. Finns det en låg halt av sönde-

fallsbenägna partiklar i ett annars slitstarkt material, kan detta vara acceptabelt för

en vägbeläggning. Enstaka lossnade partiklar från en flygfältsbeläggning kan

däremot vålla motorhaverier, speciellt för flygplan med lågt placerade motorer.

Enligt de testmetoder som förekommer för stenmaterial till vägbeläggning provar

man som regel ett ganska stort antal partiklar samtidigt och en låg halt av

olämpligt material behöver då inte påverka resultatet på ett i flygfältssammanhang

relevant sätt. Frys-töväxlingsförsök i svaga lösningar av halkbekämpningsmedel

kan dock avslöja vittringsbenägna komponenter (jfr Höbeda och Jacobson 1981).

För att urskilja beståndsdelar, som är alltför spröda för att kunna tåla

vinterväghållningen (t eX fragment av pegmatit), kan det behövas någon form av

specialprovning. En petrografisk granskning kan avslöja svaga eller vittrande

komponenter i stenmaterialet, men undersökningen är svår att standardisera.

Försök att testa hållfastheten hos enskilda partiklar, var och en för sig, har före-

kommit, men som regel lagts ned beroende på alltför hög arbetsinsats.

I flygfältssammanhang kan dock någon sådan test vara motiverad. Filler utövar

en förstyvande inverkan på bitumen och förbättrar massans beständighet. 1 Finland

har man således påvisat att kalkstensfiller kan förbättra beständigheten (Tasanen

1997). Fälterfarenheter är här särskilt viktiga eftersom man inte alltid vid labo-

ratorieförsök kunnat påvisa positiv effekt av kalkstensfiller. Broadhead (1991)

nämner att man till brittiska militärflygfält använder sig av filler som till minst

60% består av kalkstensfiller eller portlandcement. Det senare utgör ett aktivt

filler med verkan besläktad med den hos släckt kalk (jfr Bilaga 1). Effekten av

släckt kalk är väl dokumenterad och i Holland blandar man således in 15% släckt

kalk i kalkstensfiller för slitlagerbeläggningar med maximal hållbarhet (Waanders

och Els 1995), jfr. Bilaga 1.
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Figur 2» Relativfrekvens av vidhafiningssvikt hos asfaltbela'ggning
framställda med olika stenmaterial enligt inventering av problemen
i USA :s olika delstater av Hicks (1991) och 1)) resultat av
rullflaskeforsok (FAS 455-89) på två bergartskomponenter (gabbro
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3.2 Bindemedelsaspekter

I kalla klimat är det nödvändigt med mjuka bitumen för att undvika alltför snabb

åldring och försprödning. Termiskt betingade sprickor uppkommer i beläggningen

när draghållfastheten i materialet inte längre förmår motstå den termiskt

inducerade spänningen. Flygfält med stora ytor är särskilt utsatta för termisk

sprickbildning, dels kan en plötslig temperatursänkning kan vid mycket låg

temperatur, dels kan cykliska temperaturpåkämiingar förörsaka termisk

utmattning. Extrema minustemperaturer behöver därvid inte föreligga i det senare

fallet.

Camare's och Laureol (1984) menar att mjukare bitumen kan användas i

flygfälts- än vägbeläggningar beroende på mindrerisk för plastisk deformation.

Janoo (1990) har studerat skador i form av spårbildning och termisk

uppsprickning på både flygfält och vägar i norra USA och Kanada, båda länder där

förhållandevis mjuka bitumen används beroende på kallt klimat. Han har inte

funnit några relationer mellan spårbildning och bitumenegenskaper. Termiskt

betingade sprickor förekommer allmänt. Stenmaterialfaktorer anses viktiga, men

man nämner inte vidhäftningsproblem såsom Haas och Joseph (1984). Han

rekommenderar t.o.m. inhämtning av erfarenheter från norra Europa.

Hagen m fl (1994), som gjort en inventering av norska civila flygfält, har funnit

att sådana beläggningar som klarat sig väl under minst 20 år karakteriserar av:

0 Bitumenhalt minst 55%

0 Hålrum ej över 4,5%

0 Använd bitumenpenetration ej hårdare än 8180

Man menar också att beläggningar som skelettasfalt verkar intressanta i

flygfältssammanhang samt har utfört omfattande åldringsförsök med olika, delvis

nya beläggningstyper. Tillsatser som polymerer och fibrer har studerats även i tät

asfaltbetong för att förbättra åldringsbeständigheten genom att bitumenhalten kan

ökas. Mycket goda resultat erhölls särskilt med modifierade bindemedel. Hoyazen

och Hyde (1993) rekommenderar även mjuka bitumen vid kanadensiska

förhållanden. Vid temperaturen ned till -500C kan en penetration 400 behövas.

Polymermodifierade bitumen har även visat sig fördelaktiga (kap. 3).

Lågtemperatursprickor, som annars lättare bildas, kan ge upphov till ojämnheter

beroende på att nedträngande vatten förorsakar sättningar och tjällyftningar.

Dessutom kan stenlossning uppstå vid sådana lågtemperatursprickor. Man har

tagit fram modeller för prediktering av frekvens av lågtemperatursprickor varvid

indata grundar sig på PVN (McLeods viskositetsnummer), lägsta vintertemperatur,

lagertjocklek och om tillgänglig, även styvhetsmodul hosasfaltmassa.

Ohlsson (1993) hävdar att man genom modifierad blandningsprocess kan

förbättra täckningen av sten med väl dispergerad bitumen-filler och därmed

beständigheten och andra egenskaper hos asfaltmassa. Verifiering genom

laboratorieförsök krävs dock, ett försök har gjorts av Höbeda och Chytla (1997),

men kompletteringar, bl.a. i fält, behövs för säkra slutsatser.

Nyligen har försök som utförts av SKANSKA (Widén och Jönsson 1997)

presenterats. Man har bl.a. undersökt beläggningar på vägar och flygfält i södra

och mellerste Sverige och kommit fram till ett förslag för bedömning av

bitumenkonditionen hos lågtrafikerade vägar (därmed i princip också flygfält):
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Bitumenegenskaper (något av kriterierna)

 

Mjukpunkt Penetration

Kategori Kvalitet på beläggning

 

1 God kvalitet <50 <50

2 Risk för initiella bruksförluster i <55 <45

beläggningsytan. Risk för

stensläpp

3 Risk för mindre sprickor >60 <35

4 Stor risk för sprickor och stora >65 <25

bruksförluster i ytan

5 Sönderfall av beläggning >7O <1 5

 

Enligt Widén och Jönsson (1997).

Olika typer av underhållsåtgärder som kan bli aktuella föreslås.

Hårda bitumen bör således undvikas och åldringsresistens eftersträvas. I Japan

har man konstaterat att speciella sprickor (s k watachiware ) vid vägförhållanden

bildas invid hjulspår från tung trafik. Sprickorna börjar uppifrån och inte från

undersidan av asfaltlagret såsom fallet med typiska utmattningssprickor

Wishizamawa 1993). Dessa speciella sprickor uppkommer endast vid

beläggningar med hårt, försprödat bitumen som förlorat sin flexibilitet och

självläkande förmåga. Spårbildning förekommer inte, något som ofta är fallet vid

längsgående utmattningssprickor.

I England konstaterar Leech och Nunn (1997) vid undersökning av tillståndet

hos vägar med tjocka asfaltbeläggningar, de flesta äldre än 18 år, att både längs-

och tvärgående sprickor som regel börjar från beläggningsytan och i regel inte är

trafikbetingade. Åldring av bitumenet i slitlagrets Övre del och temperatur-

inducerade spänningar anses utgöra huvudorsaker. Tagna borrkärnor över

sprickorna visade att dessa sällan trängde igenom hela beläggningslagret.

Samtidigt menar man att bitumenåldringen i bärlagret utgör en gynnsam process

och att man utan större problem kan räkna med livslängder hos bituminösa

beläggningar på 40 år (Curtis 1997). Slitlagret behöver då åtgärdas under tiden.

Åldringsprocesser, sedda från kemisk synvinkel, har nyligen behandlats av

Edwards (1997). En intressant iaktagelse av Heslop och Catt (1997) är att

bituminösa bärlager kan vara mest åldrade i sin undre del (eventuellt kan en

ständig fuktighet spela roll i sammanhanget). Det är även känt att stripping ofta

börjar i nedre delen av asfaltbeläggningen.

Vattenkänsligheten hos asfaltmassa anser man beror mer på stenmaterial-

egenskaper, men även bindemedlet har betydelse. Det är av stor vikt att bitumenet

anpassas till stenmaterialet och att relevanta vidhäftningsbefrämjande åtgärder

vidtages, (jfr Bilaga 1).
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3.3 Modifiering av bindemedel

Modifierade bindemedel har ägnats stor uppmärksamhet beroende på ökande krav

både i flygfälts- och vägsammanhang och man kan från tabell 1 få en uppfattning

om tillsatsmedel använda i USA och vilka beläggningsegenskaper som påverkas.

Effekterna av tillsatsmedlen kan dock vara mer komplicerade än vad tabellen

antyder. Bla. måste ev. problem i samband med blandning och utläggning utredas

genom utförandet av en provyta.

Freeman m fl (1997) konstaterar god effekt av polymerer och finmalet gummi i

samband med stenmaterial som består av krossat naturgrus, däremot blir effekten

ringa om stenmaterialet utgörs av krossad kalksten av god kvalitet. inverkan av

modifierande tillsatser kan således vara avhängigt av stenmaterialkvaliteten, något

som föga beaktats. Kalksten ger således god vidhäftning till bitumen (Bilaga 2).

SBS-modifierat bitumen i samband med krossat naturgrus gav samma

motståndskraft mot plastisk deformation som kalkstenskross. Förbättrad

motståndskraft mot stripping redovisas ofta, något som dock ibland kan bero på

ökad blandningstemperatur.

Av polymera tillsatser förefaller det också som en elastomer (eller egentligen

termoplast) som SBS är vanligast. Man kan här använda sig av ett ganska mjukt

basbitumen för goda lågtemperaturegenskaper, men ändå samtidigt få förbättrad

motståndskraft mot plastisk deformation vid höga temperaturer. Man använder sig

således av ett SBS-modifierat bitumen i asfaltbeläggningen av Oslo nya storflyg-

plats, både i bind- och slitlager (Noss 1996). Molenaar (1995) beskriver labora-

torieundersökningar av asfaltmassa, gjorda för att få fram ett bindemedel med

optimala egenskaper vid ombyggnad av rullbanor på Shiphol flygplats. Ett visst

SBS-modifierat bitumen bedömdes som lämpligast när resultaten sammanvägts.

Kompatibilitet mellan basbitumen ochpolymer måste dock undersökas i förväg.

Ytterligare undersökningar på laboratorium, livslängdsberäkningar och resultat

från korttidsuppföljningar av beläggningar på Schiphol ges av Rietdijk (1996). Ett

konstaterande är att avvikelser i volymetrisk sammansättning påverkar motstånds-

kraften mot plastisk deformation mindre vid massa med polymermodifierat

bitumen än vad som är fallet med omodifierat bitumen.

I Sydney, Australien har polymermodifierad asfaltmassa använts på rullbanan

främst för att förbättra motståndskraften mot stripping och plastisk deformation.

Vid omläggning av rullbana på Ch. de Gaulle flygplats har dock ett EVA-

modifierat bitumen använts.

Det är intressant att konstatera att två skolorutkristalliserats för framtagning av

högvärdig asfaltmassa på flygfält. I det ena fallet använder man sig av modifiering

av bitumen med olika polymerer, i det andra fallet tillsätter man däremot

naturasfalt, företrädesvis s.k. Trinidadepure (j fr. bilaga 2 och 3). Litteratur som

behandlar polymermodifiering dominerar dock helt. Potscka (1992) menar att en

tillsats i bitumen måste förbättra någon av följande egenskaper:

God täckning av stenmaterial (beror på viskositet och affinitet)

Ringa destillativ och oxidativ åldring

God vidhäftning vid inverkan av vatten

Gott utmattningsmotstånd

Goda lågtemperaturegenskaper

Förbättrad bruksstyvhete
w
e
w
w
r
-
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En viktig egenskap som inte tas upp är ° återvinningsvänlighet °. Potschka gör,

på uppdrag av tyska transportministeriet, en värdering av asfaltmassa tillsatt olika

polymerer resp. Trinidad naturasfalt (tabell 2, jfr Också tabell 1). Polymer-

modifiering utgör dock inte något entydigt begrepp, det förekommer olika typer av

elastomerer och plastomerer. Ett problem är att kompabiliteten till bitumen är ofta

dålig och långtidserfarenheter i regel saknas. Potschka, som verkar ha haft många

uppdrag av naturasfaltindustrin, menar beträffande ovanstående kriterier att

polymermodifierat bitumen kan vålla utläggningsproblem och att åldrings-

egenskaperna utgör ett frågetecken. Han anser att Trinidad naturasfalt uppfyller

samtliga kriterier och några kompatibilitetsproblem till destillationsbitumen inte

föreligger samt att det finns årtionden av goda erfarenheter. Även återvinning bör

vara lättare med naturasfalt än med de flesta polymerer.

För SAMI, d.v.s. högfleXibla mellanlager för bekämpning av reflexions-

sprickor, slitlager som läggs i tunna lager och dränasfalt med högt hålrum krävs

dock enligt Potsoka ett högmodifierad polymer av elastomertyp. Skelettasfalt som

har hög bruksandel kan dock utföras med naturasfalt.
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4 Massabeläggningar använda på flygfält

Tät asfaltbetong utgör den vanligaste beläggningen på flygfält. I jämförelse med

vägförhållanden kan man till rullbanor använda sig av enmer flexibel beläggning

med mjukare bitumen eftersom påkänningen inte är spårbunden (kap. 3.2). Lokalt

har problem med plastisk deformation observerats på taxibana (Said 1996). Några

utländska erfarenheter är värda att återges även om resultatet inte alltid blivit det

förväntade.

Egenskaperna hos slitlagret utgör alltid en kompromiss beroende på de ofta

svårförenliga kraven på god beständighet, hög friktion och stabilitet. TaXibanor

måste habeläggning med hög stabilitet. En icke närmare beskriven, högstabil

massa har således använts på taXibanor på Shiphols flygplats och lagret har

skyddats mot åldring med en tät slamförsegling (Rodway 1992).

Brosseaud (1996) omnämner att man i Frankrike använder sig av enannan,

flexiblare typ av asfaltmassa till flygfält än till vägar. Huvudvikt läggs vid

beständighet men också till goda utläggningsegenskaper eftersom läggning ofta

måste utföras under tidspress. Man eftersträvar ett välgraderat stenmaterial, t.o.m.

med visst sandöverskott (40-50% krossad sand vid en stenmaX på 10 mm). 10-

15% av sanden kan med fördel bestå av helrundat naturmaterial för att förbättra

läggningsegenskaperna. Bitumenhalten är 5,8-6,2%. Machet (1996) påpekar också

att spårbildningen utgör ett litet problem på franska rullbanor, däremot före-

kommer den på taXibanor och uppställningsplatser. De senare utförs dock ofta av

betong.

Ahlrich (1922) beskriver skador på ett militärflygfålt i USA, främst i form av

materialsläpp från beläggningsytan, som uppkom redan efter ett år. Det framkom

dock att stenmaterialet inte uppfyllde graderingskraven (kurvan hade en tydlig

sandpuckel) och höga hålrum konstaterades i beläggningen. Återvunnet bitumen

hade låga penetrationer mellan 19 och 30 (bitumenett överhettat vid tillverkning?)

Man fann dock ingen spårbildning som beror på plastisk deformation (kanske

p.g.a. det hårda bindemedlet?)

Plastisk deformation har däremot redovisats från några amerikanska

militärflygfält. Geller och Murfee (1997) beskriver att Marshallproportionering

(2'75 slag) ger alltför instabila massor (till taXibanor?) för att tåla flygplan av typ

F15 och F16, som har däck med lufttryck på 2,1 MPa, ibland t.o.m. upp till 2,4

MPa. Ett fall beskrivs där man efter gyratorisk packning (enligt Corps of

Engineers, ej SHRP) valt en så låg bitumenhalt som 3,8%, istället för 5,3% enligt

Marshallmetoden. Bitumenet utgjordes av AC 30, dvs. en hård kvalitet. Denna,

mycket magra massa var mycket svårpackad och lades därför i ett enda, 100 mm

tjockt lager (Massa med så låg bitumenhalt, som resulterar i låg brukskohesion,

kan möjligen användas i södra Georgia, där flygfältet var beläget) eftersom man

har varmt sommarklimat och milda vintrar.
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Tabell 1 Olika slag av modifierade tillsatser till bitumenför användning i
massabela'ggning och användningsområdenför attt/förbättra olika
egenskaper (Bahia mfl. 199 7).

 

Effect on Distress

 

Type Class _ ?Da Fcb chc Mod Ace
Fillers Carbon black

Mineral: Hydrated lime

Fly ash

Portland cement

Baghouse fines

Extenders Sulphur

Wood lignin x

Polymers - Elastomers Styrene butadiene diblock (SB) x x x

Styrene butad'iene triblock/radial block (SBS)

Styrene Isoprene (SIS)

Styrene ethylbutylene (SEBS)

Styrene butadiene rubber latex (SBR)

Polychloroprene latex

Polymers - Plastomers Ethylene vinyl acetate (EVA)
Ethylene Propylene diene monomer (EDPM)

Polyisobutylene

Polyethylene (low density and high density)

Polypropylene

Crumb rubber Different sizes, treatments, and processes

Oxidants Manganese compounds

Hydrocarbons Aromatics x

Napthenics
Parafñnics/wax x
Vacuum gas oil w x

Asphaltenes: ROSE process resins ' x

SDA asphaltenes x

'
>
<
>
<

<
>
<

<
>
<

>
<
>
< X X

>
<
>
<
>
<
>
<
>
<
>
<
>
<
>
<
>
<

Tall oil
Natural asphalts: Trinidad x x x

Gilsonite x

Antistrips Amines: Amidoamines

Polyamines

Hydrated lime

Organo-metallics

Fibers PolyprOpylene

Polyester

Reinforcement

Natural: Cellulose

Mineral
Antioxidants Carbamates: Lead x

Zinc 2 x
Carbon black x
Hydrated lime

xPhenols
Amines

X

X

X
>
<
>
<
>
<
>
<
>
<

>
<
>
<
>
<
>
<
>
<

>< ><

>
<
>
<
>
<
>
<
>
<
>
<

 

a Permanent Det'ormation d Moisture Damage
b O O

meguc Craekmg _ e Oxidative Aging,
C Low Temperatur: Cracking '
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Tabell 2 Värdering av egenskaper och användningsamrådenför
asfaltbeläggning tillsatt Trinidad Epuré (TE) resp. polymerer
(PMB) enligt Potscka (1992).

Gegenüberstellung der Wertungen.

(Anmerkung: Diese Zusammenfassung stellt eine zwangsläufig vergröbernde Ouantitizierung des Inhalts

der Studie dar und soHte nur im Zusammenhang mit den Detailaussagen interpretiert werden.)

Kriterien Bitumen Bit.+TE

1. Benetzung und Verdichtung 0 +++

2. Haftfestigkeit o +++

3. Ermüdungswiderstand 0 0/+

4. Verformungswiderstand 0 + + +

5. RiBbitdungsresistenz o o/+

6. Alterungsbeständigkeit 0 ++

Einsatzbereiche

GuBasphalt -/o +++

Asphaltbeton 1 - 2 cm 0 ++

Asphaltbeton 3 - 4 cm 0 +++

Splittmastixasphalt 0 +

Asphattbinder o * ++

Dränasphalt -- o

*)Gummibitumen

PmB

4+

+++

++

+

+

mh

(+++)'

Bei der Zuordnung zu den Einsatzbereichen ist beim PmB die kritische Bewertung einzelner Eigenschaften
nicht berücksichtigt.

Legende: 0 = Standard

+ = Grad der mögl. Verbesserung

- = Grad der mögl. Verschlechterung
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Little (1992) beskriver däremot hur man på ett civilflygfält i Houston, Texas,

eftersträvat att höja bindemedelshalten (optimum ca 4,8% enligt Marshall-

proportionering) genom att använda sig av ett plastomermodifierat bindemedel (jfr

Bilaga 2). Man kunde på så sätt höja bitumenhalten i massan till 5,8% för att få

fram en tätare, segare, beständigare och mindre klimatkänslig asfaltmassa.

Fredbäck (1986) nämner användning av beläggning av typ Delugrip, som dock

mer eller mindre verkar ha försvunnit från marknaden. Man använde sig enligt det

ursprungliga konceptet av proportionering av fraktionerna, bestående av olika

stenmaterial för att bibehålla bästa textur under trafikslitage och därmed god

friktion (Enligt proportionering till minsta hålrum i stenskelettet riskerar man dock

att bitumenhalten blir alltför låg och hållbarheten hos beläggningen äventyras).

Liknande idé till slitlagermassa, men med syntetiskt stenmaterial (bränd lera) som

poleringsresistent tillsats, har framförts av Thessau och Serfass (1996).

4.1 Skelettasfalt på flygfält?

Skelettasfalt utgör en relativt ny beläggningstyp som kommit till stor användning

på högtrafikerade vägar. Hög stenhalt möjliggör god slitstyrka vid val av

nötningsresistent stenmaterial. Den stenrika sammansättningen gör dock att

separerade, stenrika, öppna partier lätt kan bildas. Misslyckanden får i

vägsammanhang ofta tillskrivas stensläpp beroende på vidhäftningssvikt med

nötningsresistenta, sura stenmaterial, sällan bristande slitstyrka. Man betraktar

ofta Skelettasfalt som en variant av asfaltbetong och proportionerar på ett likartat

sätt. Haddock m.fl. (1993) påpekar att stenskelettet kräver en separat

proportionering, varvid storstenen måste vara i kontakt och inte åtskilj as genom

överskott av mindre stödsten . Partikelsprång måste föreligga. Bruket >2,0 mm

måste sammansättas separat och innehålla tillräckligt hög halt av filler och

bitumen (samt andra additi) för god beständighet.

Fortifikationsverket (1996) godkänner f n Skelettasfalt (ABS) som bindlager,

däremot inte som slitlager. Ytan anses nämligen vara alltför öppen och därmed

känslig för bränslespill. Skelettasfalt har i vägsammanhang använts som bindlager

i USA (jfr nedan), veterligen inte i Europa. Vid användning som bindlager måste

tillses att stenskelettet inte blir bruksöverfyllt varvid stabiliteten snabbt går

förlorad.

lzzo m.fl. (1997) beskriver dock en variant av Skelettasfalt utan fibrer eller

modifierande tillsatser, som används till bindlager i Texas. Skelettasfalten utmärks

enligt laboratorieförsök av god beständighet, men inte nödvändigtvis bättre

motståndskraft mot plastisk deformation vid laboratorieförhållanden (dynamiskt

krypförsök).

I USA, i varje fall i vissa delstater som Georgia, används i vägsammanhang

Skelettasfalt som ett slags bindlager eftersom dränerande asfaltbetong påföres som

ett 20 mm tjockt lager vid högtrafikerade vägar (Brown 1997). Fibrer och

polymerer tillsätts, dessutom släckt kalk för att säkerställa vidhäftning. Vid

läggningen går massan till asfaltläggaren via en blandningskassett som förhindrar

separation genom att blanda om massan.
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Beläggningen kan sägas utgöra ett mellanting mellan dränasfalt och tät

asfaltbetong. l idealfallet fylls hålrummen mellan de grova stenarna som är i

direktkontakt- med ett tätt mastix (bestående av bitumen och filler i höga halter). 1

USA har man dock bytt ut termen mastix mot matrix (d.v.s. stone matrix asphalt =

skelettasfalt) för att markera att det inte rör sig om en äkta mastix av gjutasfalttyp.

I skelettasfalt kombineras hög bitumenhalt (d.v.s. åldringsresistens) med god

makrotextur (för god friktion vid hög hastighet) och har även blivit intressant som

slitlagerbeläggning på flygfält.

Skelettasfalt har en ganska öppen yttextur som tål slitaget av dubbade däck väl.

Det är däremot mindre väl känt hur ett sådant slitlager tål påkänningarna av

halkbekämpning vintertid på flygfält, speciellt i norra Sverige. Hög bitumenhalt är

till fördel samtidigt som man måste se till att mastixandelen (bitumen + filler) inte

blir så hög att stenskelettets hålrum blir alltför fyllt (viss efterpackning

uppkommer under trafik, men bitumen expanderar även mer än sten i sommar-

värme) med stabilitetsförlust som följd. Hålrummet i skelett är även ojämnare

fördelat än i tät asfaltbetong (vid likvärdigt hålrum). Detta innebär även att

skelettasfalt kan vara känslig för bränslespill beroende på djupare penetration i

asfaltmassan.

Man kan notera att skelettasfalt används som slitlagerbeläggning utomlands

även på flygfält, dock som regel med tillsatser för att öka kohesionen i massan. En

variant av skelettasfalt med tillsats av Trinidad Naturasfalt (Bilaga 3) har använts

som slitlager på Kastrup flygplats (Hirsche 1985). Hartung (1992) beskriver

skelettasfalt använd som slitlager på en militärflygplats vid Bremergarten. Man

har haft 1,8% Trinidadasfalt, levererad i blandning med cellulosafibrer, för att få

hög bruksandel utan risk för plastisk deformation. Övriga fördelar anses vara att

läggningen av massan underlättats, brukets kohesion och klibbkraft förbättrats,

bitumenåldringen reducerats samt resistensen mot bränslespill förbättrats.

Decaestecker (1996) beskriver att man valt skelettasfalt med Trinidad Naturasfalt

på tre belgiska flygfält med F16 plan. Man motiverar valet med att bitumenhalten

kan ökas samtidigt som yttexturen blir tillfredställande. Problem med bränslespill

omnämns inte, men det kan samtidigt noteras att banändarna är utförda med

betongbeläggning.

Man utför också ett slitlager av skelettasfalt på Oslo nya storflygplats

Gardemoen, men här harman valt ett SBS-modifierat bindemedel, speciellt för att

få goda lågtemperaturegenskaper (Noss 1996). Man har här arbetat med de

nyutvecklade SHRP bitumenspecifikationerna.

En diskussion har uppstått om sammansättningen hos riktig skelettasfalt.

Enligt Liljedahl (1995) har man på senare år alltför mycket gått ifrån tyskt

orginalrecept som gav ett stenskelett med stenen i direktkontakt samtidigt som

hålrummen fylls med ett mastix, d.v.s. bitumen-filler. Hålrummet är lågt, något

som kräver stor omsorg vid utförandet av beläggningen. De nya varianterna av

skelettasfalt anses vara alltför sandiga , d.v.s.nära sammansättningen hos stenrik

asfaltbetong. I Danmark har skelettasfalt föreskrivits förStora Bältbron och man

har tagit fram en stenrikare massa av skelettasfalttyp med SBS-modifierat

bitumen. Man menar att massan är mindre separationsbenägen än tidigare variant

med lägre halt grov sten (Wøhlk och Nielsen 1996).
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Riktig skelettasfalt kräver stor skicklighet av utföraren och en provläggning

innan ett större arbete påbörjas borde vara obligatorisk. Schoenberger (1996)

beskriver således en demonstrationsbeläggning med skelettasfalt på en

militärflygplats i USA där man lyckats mindre väl. En fet yta hade bildats

beroende på alltför mycket finmaterial och bitumen i massan. Man har fått ett

överfyllt stenskelett trots omsorg vid vältningen. Någon spårbildning har trots

detta inte uppstått. Flygaska används dock som filler i massan (11 vikt-%) och

detta porösa material kan eventuellt ha bidragit till stabilitet genom att suga upp

och inaktivera det fria bitumenet som ger upphov till spårbildning i

beläggningen vid höga sommartemperaturer.

En förutsättning för att framställa högkvalitativt skelettasfalt är stor omsorg vid

val av material, tillverkning och utläggning. I delstaten Maryland i USA har

således modifierade bindemedel och blandningskasetter, kopplade till utläggare,

blivit regel. (Collins, 1997, pers. medd.).

Bonnot (1995) anser däremot att en stenrik beläggning med språnggradering

inte har en tillräcklig stabilitet och kan läggas endast som tunna slitlager

(anpassade till maximal stenstorlek). Man utför därför de stenrika franska slit-

lagerbeläggningarna, optimerade för ytegenskaper, endast i tunna lager.

Mellanfraktion saknas helt och filler- och bitumenhalterna är lägre än i

skelettasfalt och hålrummet något högre. Tillsatser mot bitumenavrinning används

inte, men bitumenet är oftast elastomermodifierat. Denna beläggningstyp är

förmodligen känsligare för åldring än skelettasfalt, i varje fall om ett icke

modifierat bitumen används. Skillnaden mellan franska och tyska skelettasfalter

diskuteras även av Michaut (1995).

Serfass och Samanos (1996) beskriver utförandet av tunna, fiberrika special-

beläggningar på franska flygfält. Stenmaterialet är språnggraderat. Slitlagret

motverkar reflektionssprickor från hydrauliskt bundna underliggande lager och är

åldringsbeständigt. Massan måste dock läggas i tunna lager för motståndskraft mot

plastisk deformation och mastiXhalten får inte bli för hög beroende på kraven på

yttextur.

Skelettasfalt innebär dock risk för beständighetsskador såvida väg-

konstruktionen innehåller vattenkänsliga undre, obundna eller bitumenbundna

lager. Skelettasfalt är nämligen vattengenomsläpplig beroende på en annorlunda

porstruktur än hos tät asfaltbetong. Täta, mastixrika partier kan växla med sådana

som har högt hålrum. Ett skadefall, där obundet lager under beläggning medverkat

till skador beskrivs av Höbeda (1996) och Jacobson (1998) beskriver skador som

tämligen snabbt uppkommit på dåligt utförda ABS-beläggningar.
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5 Friktion

Friktionsegenskaperna är mycket viktiga på flygfält och försök till en teoretisk

utredning presenteras av PIARC (1983). Vid en japansk undersökning (Hasiya och

Sato (1995) påvisar man dels effekten av gummiavlagringar från landande

flygplan, dels en succesiv nedsättning av friktionsnivån med åren, förmodligen

beroende på en polering av stenmaterialet (figur 3). Det har dock inte påträffats

indikationer i litteraturen att poleringen är ett stort problem på flygfält. Camares

och Laurol (1984) menar i stället att den ringa poleringen gör att lägre krav kan

ställas på stenmaterial till rullbanor än till högtrafikerade vägar.

Det kan vara svårt att förena kravet på hög våtfriktion, speciellt i hög hastighet,

med god beständighet hos tät asfaltbetong. På civila flygplatser kräver man

således (enligt OACI) ett texturdjup på 1 mm enligt sandfläcksmetoden, medan

nylagd Marshallasfalt vanligen endast får ca 0,4 mm (Broadhurst 1991).

Räffling av ytan utförs ibland men är av tveksam varaktighet p g a knådningen

under varma sommardagar (Klose 1994). Dessutom kan en sådan räffling försvaga

ytan och göra den mer känslig för klimatbetingade angrepp (Hagen m fl 1994). En

gynnsam ytvittring av bruk (fotooxidation) har konstaterats för slitlager av

asfaltmassa, tillsatt Trinidad naturasfalt (Dussek 1990), jfr bilaga 3.

Ett speciellt problem, nämligen nedsättning av friktion, beroende på avsättning

av däcksgummi på banänden där flygplanen tar mark, behandlas av Höbeda m fl

(1997). Gummiavlagringarna påverkar mest ytans mikrotextur, mindre dess

makrotextur. Det visar sig att en samtidig mekanisk och kemisk rengöring höj er

friktionsnivån markant över den hos rullbana utan gummibeläggningar, men som

tydligen blivit polerad genom flygplansöverfarter. Friktionen har dock inte gått

ned till en kritisk nivå på rullbanan.

Beläggningstyper som dränasfalt och skelettasfalt är bättre än asfaltbetong när det

gäller makrotextur och friktion på våt bana vid hög hastighet. Dränerande asfalt-

betong har sedan länge använts i en del länder på rullbanor (ursprungligen i

England), men kan vid otillfredställande proportionering ha dålig hållbarhet,

främst beroende på snabb bitumenåldring och bristfällig resistens mot flygbränsle.

På senare tid uppkomna friktionsproblem på fuktiga, trafikpolerade stenrika

vägbeläggningar med god makrotextur men dålig mikrotextur har behandlats av

Jacobson och Höbeda (1997 och 1998) samt Höbeda (1997a).

Risker finns även att underhållsåtgärder som slam- och bitumenförseglingar

kan ge låg friktion. ThenouX m fl (1997) beskriver ett sådant fall och därför är det

viktigt att genomföra friktions- och texturmätningar.

Avisningsmedel har vållat friktionsproblem på civila flygfält sannolikt genom

att medlet rinner av flygplanen och ett mer högvisköst smörjmedel än rent vatten

bildas.
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Figur 3 FriktionenpåjapanskÅ/?ygfält mätt upp efter olika tid.
Friktionsnedsättning vid banändar beroendepå gummiavlagringar
(Haehiya 00h Sato (1996).
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6 Några nyare underhållsåtgärder

Föryngring av åldrade beläggningsytor har som regel skett genom slam-

förseglingar eller också som föryngringsåtgärder med bitumenförsegling. Centrell

(1992, 1995, 1997) har testat olika förseglingsprodukter i provytor på taXibana.

Initiellt har i några fall så låga friktionsvärden mätts upp att ytorna inte varit

trafikerbara, men även de ytorna har ganska snabbt åldrats och några större

problem har senare inte konstaterats. En iakttagelse efter 2-3 år är att friktionen

nedsatts med tiden vid mätning av våtfriktion i 95 km/tim hastighet, men sådan

trend föreligger inte vid 65 km/tim.

Svenska Kommunförbundet (1997) har nyligen gett ut en handbok. Friktions-

kraven måste dock uppfyllas på rullbanor, något som ibland kan vålla svårigheter.

Bitumenförsegling bör sättas in på ett tidigt stadium innan ytuppluckringen gått

alltför långt. Slamförseglingar utgör samtidigt ett ytskydd som kan bilda tak

ovanpå ett åldrat slitlager. De har ofta visat dålig hållbarhet mot vinterunderhåll

eftersom lagret slits tämligen snabbt bort av stålborstarna. Dålig vidhäftning till

underliggande beläggning kan vara orsaken. Möjligen kan polymermodifierade

förseglingar få större kohesion, seghet och därmed också bättre hållbarhet. På se-

nare år har micro-asphalt utvecklats. Man använder sig därvid av polymermodi-

fierat bindemedel (emulsion) och grövre stenmaterial än i traditionella slamför-

seglingar. Genom att dessa kan läggas i tjockare skikt kan smärre ojämnheter

justeras i den gamla asfaltbeläggningen och man kan lättare få upp friktionen hos

ytan till en nödvändig nivå (Jones 1995).

Spruckna hydrauliska stabiliseringar under asfaltbeläggningen kan ge upphov

till reflexionssprickor i beläggningsytan. Speciella sprickbekämpningsåtgärder kan

vara motiverade om man lägger en ny asfaltmassa på en sprucken beläggning. Ett

fiberförstärkt membran som tillverkas på plats genom samtidig spridning av

asfaltemulsion och fibrer med hjälp av speciella spridare är en ny lösning för

sprickbekämpning (Yeates 1966). Åtgärden sägs vara ekonomisk, men special-

utrustning krävs. Vid tjällyftande undergrund måste en armering med hög

hållfasthet och styvhet användas, både stål- och glasfibernät kommer i fråga.

Sprickbekämpningsåtgärder faller dock utanför ramen för denna utredning.

Klistringen är även viktig och här finns en tendens mot sammanbyggda

asfaltläggare och klisterspridare. Klistret är som regel polymermodifierat och kan

t.o.m innehålla fibrer för att motverka sprickor från underliggande lager.

Användning av polymermodifierad asfaltmassa kan medföra en reduktion av

tjockleken hos överbyggnadskonstruktionen i många fall eftersom ett material

med högre styvhet, dvs.bättre lastfördelning, erhålls (j fr. Bilaga 2).
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7 Slutsatser och rekommendationer

Flygfältsbeläggningar utsätts för speciella påkänningar och kraven är därför

annorlunda än vid vägförhållanden. Det är svårt att dra klara slutsatser från en

litteraturstudie beroende på skillnader i klimat men också skillnader i prioritering

av beläggningsegenskaper. För att optimera ytegenskaper förekommer på sina håll

t.o.m. dränasfalt på rullbanor och då gör man avkall på livslängd. Skelettasfalt har

även kommit till användning. Beläggningstypen kräver dock särskild omsorg.

Stenmaterialets vidhäftningsegenskaper är av stor betydelse från beständig-

hetssynpunkt. Tillsatsmedel är motiverade, bl.a. för att klara påkänningen av

vinterväghållning. Innehåll av dåliga komponenter som förorsakar stensläpp kan

inte tolereras. Stenmaterial utsätts även för en polering på rullbana men det

förefaller att man sällan uppnår kritiskt låga värden på flygfält. Fillern måste ägnas

uppmärksamhet och möjligheter finns att förbättra beständighet genom aktiva

filler som släckt kalk eller cement. Positiva effekter har erhållits såväl på

asfaltmassans vattenresistens som åldringen av bitumen.

Mjuka bitumen har visat sig fördelaktiga från åldringsssynpukt, men för att

även klara hårda krav på slitage vid vinterväghållning och bränslespill kan

polymermodifierade bitumen eller också en tillsats av naturasfalt behövas.

Lågtemperaturegenskaper hos beläggningen måste alltid beaktas när tillsatsmedel

används. Man bör beakta att vid val av lämpliga tillsatsmedel ett flertal

beläggningsegenskaper kan förbättras och därmed ekonomiska förutsättningar

förbättras.

Det är av vikt att hållbarhet och beständighet hos asfaltbeläggningar angrips på

ett systematiskt sätt och relevanta laboratorieanalyser utförs. Det är viktigt att

analyser utförs på ett riktigt sätt och deras begränsningar är kända. Samordning

med vägverksproj ekt måste sökas.

Fältförsök måste utföras varvid inverkan av blandningsprocess (Höbeda och

Chytla 1994) klarläggs. Tillsats av vidhäftningsbefrämjande medel och i synnerhet

aktiva filler måste klarläggas.
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Inverkan av vidhäftningsbefrämjande tillsatser

Även om det föreligger möjligheter att förbättra vattenkänsligheten genom

proportioneringsåtgärder för tätare massa eller val av annat stenmaterial är vid-

häftningsbefrämjande åtgärder motiverade i många fall. Enligt en inventering,

gjord av Hicks (1991) av strippingproblemen vid amerikanska förhållanden, kan

man med hjälp av tillsatsmedel minska på frekvensen av skador, relaterade till

dålig vattenkänslighet, men inte helt eliminera dessa (figur 1:1). Vanliga åtgärder

är att tillsätta flytande tillsatsmedel till bitumenet, användning av kemiskt aktiva

filler eller förbehandling av stenmaterialet med ytaktiva medel före blandning.

Figur 2.1 ger exempel på effekt av olika typer av vidhäftningsbefrämjande

åtgärder. Heslop och Catt (1997) påverkar att aminer är främst till för att få

bitumenet att fasta på stenen medan när det gäller långtidsbeständighet är släckt

kalk bäst.

Förutom användning av nämnda medel har även förbättrad vidhäftning

konstaterats vid tillsatser som naturasfalt eller olika typer av polymerer. Tillsats av

fibrer möjliggör även tjockare bitumenhinnor och därmed bättre beständighet.

Dessa medel används dock inte primärt för att förbättra vidhäftningsegenskaper

utan för att ge en mer högvärdig massa vid krävande trafikförhållanden, inte minst

med avseende på plastisk deformation och åldringsresistens.

Tunnicliff och Root (1981) har skrivit en state-of-the-art rapport beträffande

användning av vidhäftningsmedel i USA och konstaterar att praxis varierar i olika

delstater på ett sätt som inte enbart kan förklaras med geologiska och klimatiska

skillnader utan policyfrågor m.m. spelar in. Samma författare publicerade år 1995

en långtidsuppföljning av 19 försökssträckor i olika delstater av USA, med

flytande och mineraliska tillsatser och konstaterar att man med hjälp av

vidhäftningstal enligt ASTM D 4867, d v 5 en variant av pressdragprovningen, fått

korrekt prediktering i 16 fall. I Indien har Chaukan och Chand (1980) studerat

inverkan av ett 40-tal tillsatser vid laboratorieförhållanden och menar att

generaliseringar inte låter sig göras utan valet av åtgärd varierar från fall till fall.

Dukatz m fl (1985) anser att vidhäftningstal måste testas efter ett flertal frys-tö-

cykler för att man på ett korrekt sätt ska få fram skillnader mellan olika

vidhäftningsmedel. Även Meschin (1967) visar samma sak vid användning av

filler, aktiverat på olika sätt. Gilmore (1985) har genom kemisk analys studerat

hur halten av aktivt vidhäftningsmedel (både amin och släckt kalk) förändras vid

frys-töförsök (upptinad massa vattenlagrades vid 60°C). Han konstaterar att halten

av polyamin och kalcium minskar samtidigt som vidhäftningstalet sjunker. Denna

uttvättning av aktiva substanser verkar dock upphöra efter ett fåtal cykler och även

vidhäftningstalet tenderar att stabiliseras.

Flytande tillsatsmedel.

Vidhäftningsmedlen av denna typ är i regel aminer, kombinerade med en fettsyra

(Gessler 1983), men många varianter av företagsrelaterade produkter förekommer.

Vid inblandning i bitumen kommer den hydrofoba amindelen att fästa sig vid

stenytan medan fettsyrasvansarna bildar bryggor in i bitumenet. Flera tidigare

använda produkter har fallit bort, beroende på arbetsmilj öproblem eller dålig vär-
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mestabilitet i bitumenet före massatillverkning. Den positiva effekten av flytande

tillsatsmedel på aktiv vidhäftning är lätt att påvisa genom t ex rullflasktest, koktest

m.m.

Farhågor finns dock att bindningarna kan bli alltför svaga och utvättning kan

ske med tiden varvid långtidsverkan blir dålig (Tarrer 1995). Stefanzyk och

Krasniaski (1993) har studerat effekten av olika vidhäftningsmedel i asfaltmassa

som utsatts för frys-töväxling. Man konstaterar försvagning beroende på

uttvättning av ett medel av amintyp medan ett vidhäftningsmedel som baserade sig

på järnklorid och fettsyretj ära gav bättre bindning.

Beträffande värmestabilitet så har Isacsson m fl (1988) studerat olika

vidhäftningsmedel med hjälp av rullflaskmetoden och våtblandningsmetod (för

oljegrus). Varmlagring av bitumen och vidhäftningsmedel gav upphov till

avseevärt minskad verkan hos en del tillsatser. Det är därför nödvändigt att

medlen tillsätts först vid blandningen av asfaltmassa. En del produkter, som var

betecknade som värmestabila, var dock dåliga redan från början.

Tester för att påvisa vidhäftningsmedels långtidsinverkan har bl.a. utgjorts av

frys-töväxling (Scerocman m fl 1986) och chemical stressing innebärande förbe-

handling av provkropp, kokande vatten med pH 13 före testning av vidhäftnings-

tal.

Olika tillsatser kan reagera på olika sätt med bitumen som varierar i

sammansättning varför effekter på andra bitumen och massaegenskaper måste

studeras. Vidhäftningsbefrämjande medel av amintyp kan mjuka upp bitumenet

varvid dess temperaturkänslighet kan komma att öka. Verkan av tillsatser är dock

bitumenberoende och i något fall har man t o m skyllt uppkommen spårbildning

på sådan bitumenuppmjukning (Won och Ho 1995).

Åldringen av bitumen kan också motverkas av vissa medel genom att asfalterna

hålls i dispersion och inte så lätt bildar flockar med förhårdning som följd (Chris-

tensen och Anderson 1985, James och Stewart 1991). Släckt kalk kan å andra

sidan verka som ett finkornigt filler och förstyva bitumenet.

Mineraliska tillsatsmedel

Släckt kalk

Den vidhäftningsbefrämjande åtgärd, som fått det bästa vitsordet enligt litteratur-

genomgången, gjord av Hicks (1991), är utan tvekan tillsats av släckt kalk till

asfaltmassan. Orsaken kan också vara att släckt kalk, trots vissa variationer i

sammansättning ändå utgör ett entydigt begrepp, medan de flytande additiv har

mer okända sammansättningar som dessutom varierar med tiden beroende på

ständig produktutveckling. Samma trend kan utläsas från inventering utförd av

Aschenbrenner och McGennis (1994).

Field och Phang (1997) anser att släckt kalk utgör ett utmärkt vid-

häftningsmedel vid förhållandena i norra Ontario, där sura stenmaterial används.

Släckt kalk har även en gynnsam fillerverkan, men hög halt ger alltför hög

förstyrning av bitumenet.
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Släckt kalk reagerar genom att kalciumjoner på stenytan reagerar med sura

komponenter som karboxylsyror i bitumenet och man får en kemisk typ av

vidhäftning snarare än fysikalisk. Vid förekomst av lermineral är puzzolanverkan

möjlig. Därför är effekten störst när man på något sätt förbehandlar det fuktiga

stenmaterialet före blandningen med bitumen (Button 1985, Kennedy m fl 1985),

men tillsättning i torrt tillstånd som filler är även möjlig. I så fall bör halten inte

överskrida mer än 1-2 vikt-% eftersom det mycket fina pulvret har en starkt

förstyvande verkan på bitumenet. Eftersom släckt kalk också har fillerverkan kan

asfaltmassans hålrum reduceras genom tillsatsen och därmed beständigheten öka.

Vidhäftningstal för asfaltmassor tillsatta släckt kalk är ofta >l. Man har

erfarenheter av släckt kalk sedan lång tid tillbaka. OlHarra (1967) rekommenderar

således att man för att motverka strippingproblemen i Arizona bör lämpligen

blanda in 1 vikt-% släckt kalk i grovt och 3 vikt-% i fint stenmaterial. Observeras

bör dock att man enligt senare erfarenheter inte bör lagra kalkbehandlat

stenmaterial i upplag beroende på risken för karbonatisering.

Little (1993) beskriver en metod att blanda in en bestämd halt släckt kalk i

fuktig finfraktion, som t.o.m. efter behandling kan lagras längre tid i upplag.

Endast ett ytligt lager blir därvid karbonatiserat i upplaget. Vid blandningen i

asfaltverk överförs kalken sedan till övrigt stenmaterial. Denna process är mer

kostnadseffektiv än att tillföra kalken i slurryform i samband med tillverkning av

asfaltmassa. Hanteringen av slurry och ökade torkningskostnader bortfaller.

Takallou (1985) påpekar att man för att åtgärda de svåraste strippingproblemen

i Oregon bör använda sig av släckt kalk som tillsats. Maupin (1983) och senare

Tarrer (1995) menar att beläggningar med släckt kalk fått en långtidsverkan som

man inte kunnat konstatera med flytande tillsatsmedel. Även Heslop och Catt

(1997) påpekar att släckt kalk ger en långtidsverkan. Tarrer har visat att kalk ger

pH-oberoende bindning medan de flytande tillsatsmedlen inte fungerar vid höga

pH-värden utan stripping sker. Shatnawi m fl (1995) nämner att strippingskador

blivit allmänna i norra Kalifornien och föreslår efter laboratoriestudier släckt kalk

för bästa effekt, särskilt vid bitumenhalter lägre än de optimala. Pickering m fl

(1992) har jämfört inverkan av släckt kalk med två flytande tillsatsmedel av nya

generationen med två stenmaterial. Lottmans vidhäftningstest användes. Släckt

kalk ökade, till skillnad från f1ytande tillsatsmedel, både torr och våt

draghållfasthet hos provkropparna samt gav entydigt bäst resultat.

En möjlig anledning till den stora användningen av släckt kalk i vissa delstater

i USA kan vara den stora användningen av trumblandningsverk varvid

stenmaterialet som blandas med bitumen ofta har ganska högt fuktinnehåll (jfr

Kim 1985).

Kennedy (1985) beskriver olika tekniker att tillsätta släckt kalk i asfaltverk, i

torrt tillstånd eller som en förpreparerad slurry, både i sats- och trum-

blandningsverk. Tillsatsen bör göras så att så lite kalk som möjligt går förlorad

från stenytorna, t o m i förväg i en särskild blandare. Stenmaterialet bör inte lagras

längre tid i upplag eftersom kalken då kan karbonatiseras. Vid tillsats av torrt

kalkpulver kan damning utgöra ett problem och vatten bör tillföras. Detta ökar

dock energiförbrukningen vid massatillverkning. Selim m fl (1996) påpekar att

tillsatsen av släckt kalk kan ge upphov till hanterings- och arbetsmin öproblem och

har gjort en jämförelse med ett medel av amintyp och tallolja för asfaltmassa
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innehållande kvartsit. Frys-töväxling har gjorts i samband med bestämning av

vidhäftningstal och man anser att ganska likartad vidhäftningsförbättring erhållits

med provade alternativ.

En metod, som veterligen inte använts i USA, men som förekommer i Europa

är att tillföra släckt kalk med annat filler, ibland i blandning med kalkstensfiller

men ibland också med flygaskor. Vid användning av sådant flller krävs inga

särskilda åtgärder och asfaltverkets kapacitet behöver inte nedsättas. Enligt

Waarders och Els (1995) blandar man således i Holland in 15% släckt kalk i

kalkstensfiller för att förbättra asfaltmassans beständighet.

En positiv effekt av släckt kalk är att förutom ökad vattenbeständighet så

erhålls en gynnsam effekt på bitumenåldring. Kalciumjonerna binder nämligen de

oxidationsprodukter som bildas i bitumenet men motverkar även själva

reaktionerna (Edler m fl 1985). Erfarenheter föreligger främst från labora-

torieförsök, vid fältstudier kan det vara svårt att särskilja mellan åldrings-

hämmande och vidhäftningsbefrämjande effekter. Lin m fl (1995) nämner

dessutom att släckt kalk förstyvar bitumenet genom fillerverkan och massans

motståndskraft mot plastisk deformation ökar.

Cement.

Cement, i regel av Portlandtyp, är använd som filler sedan lång tid tillbaka, men

ganska lite är skrivet om dess vidhäftningsbefrämjande verkan som dock kan

liknas vid den hos släckt kalk. Vid hydratiseringen bildas vid sidan av

kalciumsilikater, nämligen fri kalk, även om halten är förhållandevis ringa i

jämförelse med användning av släckt kalk. Enligt undersökningar utförda av Akili

(1997), har släckt kalk bättre verkan än cement, i båda fallen har 1 resp. 2%

tillsatts som filler. Cement har dock en lämplig kornstorleksfördelning och har

därmed t o m använts som alternativ till kalkstensfiller. Därmed kan cement

användas i högre halt än släckt kalk som är mycket finkornigt och förstyvar

bitumenet alltför mycket i högre halt än 1-2%. Undersökningar som visar om de

styva beståndsdelarna i cementet, som falls ut i asfaltmassan ger negativa effekter

på dess flexibilitet, har inte påträffats.

Enligt Andersson (1988) har man i USA påvisat att cement vid sidan av

förbättrad vidhäftning även kan motverka bitumenåldring. Isacsson (1993)

beskriver försök gjorda på laboratorium och i fält med tillsats både av 1 och 2%

Portlandcement. Tydliga positiva effekter erhölls vid laboratorieförsök som dock

var svåra att verifiera vid försök gjorda på borrkärnor från provsträckor, möjligen

beroende på svårigheter att homogenisera en pulverformig tillsats i så låg halt.

Jönsson (1994), har visat att cementtillsats är speciellt gynnsam om beläggningen

har högre hålrum än 4 %, särskilt om bitument också är mjukt. Provvägsförsök

visar att 1 % cementtillsats i AG ger förbättrad hållfasthet. Någon förbättring av

beläggningens åldringsegenskaper kan dock inte konstateras efter 3 års

uppföljning. Att inverkan av cementinblandning är störst vid högre hålrumshalt

beror säkerligen på att fuktighet då, lättare kan tränga in och aktivera

cementkornen. Man konstaterade också att vidhäftningstalet ökade med tiden för

vattenlagring (vid 40 0C) som utfördes upp till 30 dygn. En viss svällning och

tilltäppning av hålrummen kan även utöva en gynnsam inverkan på beständighet.
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Förbehandling av stemnaterialet med en cementslurry är en annan metod som

kan förbättra både vidhäftningsegenskaper och stabilitet hos asfaltmassan.

Cementet fäller då ut på stenytan och ger dels en mekanisk vidhäftning, dels en

gynnsam basisk miljö (Zoorob m fl 1997). Button och Jagadam (1992) har dock

gjort försök i full skala med stenmaterial, behandlade i förväg med cementslurry.

Man konstaterar att 95 % av cementtäckningen nöts bort vid hanteringen i verk.

Av den anledningen rekommenderar man inte denna teknik för nuvarande.

Övriga mineraliska tillsatser

 

Kalkrika flygaskor (innehållande fri kalk) har visats kunna förbättra vidhäftningen

på samma sätt som släckt kalk eller cement (jfr Rosner m fl 1982). Flygaska från

förbränning av stenkol har dock låg kalkhalt men i vissa länder, t ex Holland,

blandas den med släckt kalk, ev. också kalkstensfiller för att förbättra

kornstorleksfördelningen.

Malen hyttsand har visats utgöra ett aktivt, vidhäftningsbefrämjande filler

enligt opublicerade försök, utförda av Merox och SKANSKA.

 

Övrigt

Förbehandling av stenmaterial med annat än släckt kalk och cement..

I regel har man behandlat det grova stenmaterialet och inte finmaterialet.

Föreligger dåligt finmaterial kan dock detta behöva specialbehandlas. Meschin

(1967) beskriver förbehandling av filler och konstaterar förbättrad massakvalitet

om kalkstensfillret sammalts med ytaktiva medel.

Polymerer ger ofta upphov till förbättrad vidhäftning, särskilt om t ex vissa

polyolefmer tillsätts det varma stenmaterialet i förväg för att ge ökad klibbighet

och fäste för bitumenet (Body 1995). Dunning (1993) anser att polymer kan vara

fördelaktig att använda för förbehandling av stenmaterial för att komma i från

arbetsmiljöproblemen vid användning av aminer eller släckt kalk. Mycket låga

halter kan då användas. Vid tillsats av restplast, främst polyetylen, fäster

polymeren främst vid stenmaterialet och kommer då att både förbättra vidhäftning

och även modifiera bitumenet. Viss försiktighet är dock befogad vid

polymermodifiering av bitumen, enligt Sybilski och Mechowski (1996) bör

således vidhäftningsmedel tillsättas om stenmaterialet är surt samt Bocci och

Colagrande (1993) redogör för liknande erfarenheter.

Intresse har funnits sedan ett tiotal år av silaner som vidhäftningsbefrämjande

medel för asfaltmassa. Man har dels studerat dessa ämnen, som har industriella

applikationer i andra sammanhang, med växlande framgång och mestadels

tydligen i laboratorieskala. Silanerna har i regel använts för att förbehandla

stenmaterial, någon gång för inblandning i bitumen.

Anzaki och lkeda (1987) samt Stolle (1990) beskriver att silanerna verkar som

sammankopplare i gränsfasen mellan ett oorganiskt och organiskt ämne. De

bildar tunna molekylära skikt och täpper inte till stenmaterialets porer. Ämnena är

hälsovådliga (i koncentrered form?) Vanligen har man förbehandlat stenmaterial

vid laboratorieförsök t.ex. med 1%-iga lösningar, även om mycket låga halter

egentligen behövs, enligt Divito och Morris (1982) t o m miljondelar av

stenmaterialets vikt.
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Anzaki och lkeda har i sammanhanget studerat epoxisilan eftersom aminsilan

gav obehaglig lukt. Vattenlagring (vid SOOC) av bitumenklädd analysfraktion gav

förbättrad vidhäftning. Vid utmatttningsförsök på provbalkar med asfaltbetong,

dels med obehandlat stenmaterial, dels silanbehandlat stenmaterial fick man större

spridning i det senare fallet. Man anser att de uppkomna silanbindningarna inte

alltid tål mekanisk påkänning. Vid försök på provbana fann man dock att

asfaltmassa med silanbehandlat stenmaterial tålde trafiken väl, sprickor uppträdde

således först på referenssträcka med obehandlat stenmaterial. Man anser att

silanbehandling av från vidhäftningssynpunkt dåliga japanska stenmaterial utgör

en kostnadseffektiv åtgärd.

Stolle (1990) har vid laboratorieförsök funnit att ett antal silanföreningar

förbättrar vidhäftningen vid testning av vattenkånslighet av bitumenklätt

stenmaterial (varmvattenlagring vid 80°C). Vid försök med asfaltmassa erhölls

däremot inte så bra resultat (vidhäftningstal som grundar sig på Marshallstabilitet).

Bättre var vidjämförelseprov vidhäftningsmedel av amintyp eller släckt kalk. En

orsak anses vara att endast det grova stenmaterialet förbehandlats med silan

medan vattenkånsligheten hos asfaltbetong till stor del bestäms av det

dominerande fina stenmaterialets egenskaper. Silanerna påvisades ha en negativ

inverkan på pressdraghållfastheten hos asfaltmassa. Verkan på vidhäftning var

mycket beroende på vilket stemnaterial som används.

Hagen m fl (1997) som studerat inverkan av silaner på zetapotential har funnit

att stenytor som har negativa laddningar blir positiva efter silanbehandling. Från

bitumenet utfällda asfaltener hade negativa laddningar och silanbehandling bör då

ge upphov till en bättre bindning genom attraktionskrafter. Både bra och dåliga

stenmaterial hade dock från början ganska likartade zetapotentialer och någon

relation till vidhäftningstal hos asfaltmassa förelåg inte.

Stenmaterialets vidhäftning kan förbättras genom förbehandling med vissa

katjoner varvid järn använts som FeC13 eller som järnnaftenat. Järnoxidfiller

(restprodukt från stålverk) har också visats befrämja vidhäftning men har hög

densitet. Vid försök redovisade i SHRP (1993) har man använt sig av l%-iga

lösningar av CaClz, MgClg.6H20.Fe.Cl3 och AlCl3. Bäst resultat erhölls med

järnsaltet. Det är inte känt om denna typ av vidhäftningsförbättring använts i

praktiken.

Tillsatser till bitumen.

Tj ära i blandning med bitumen eller till förbehandling av stenmaterial är känd för

att ge god vidhäftning till stenmaterial beroende på innehållet av polära

kväveföreningar, fenoler m.m. Tjära är inte längre aktuell i sammanhanget av

arbetsmiljöskäl. Positiv effekt på vidhäftning har påvisats av sådana tillsatser till

bitumen som talloljebeck (Peltonen 1992) och oljeskifferbitumen (Meschin och

Purre 1992). En patenterad process för modifiering av asfaltmassa med olje-

skifferbitumen föreligger i USA (Thomas m fl 1996). Talloljebeck rekommen-

deras som vidhäftningsbefrämjande tillsats vid varm återvinning av Mazuch och

Jeffrey (1995) och som tillsats särskilt vid användning av mjuka bitumensorter.

Naturbitumen, speciellt Trinidadasfalt, är känd för att ge förbättrad vidhäftning

något som tillskrivs innehåll av starkt polära föreningar, men sannolikt också

möjligheten att framställa stabil massa med reducerat hålrum (jfr. Bilaga 3).
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Vid tillsättning av polymereri bitumen Ökar bindemedlets viskositet, kohesion

och seghet samt man kan använda sig av högre bitumenhalt. Man har dock ibland

funnit vid laboratorieförsök att vidhåftningsbefråmj ande medel också kan

behövas, speciellt vid användning av sura stenmaterial (Sybilski 1996, Bocci och

Maurizo 1993). Denna erfarenhet gäller för polymerer både av SBS- och EVA-

typ, (jfr. också Bilaga 2).
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Polymermodifierat bitumen

På storflygplatser har på senare år modifierade bindemedel kommit till allt större

användning. Mer långvariga erfarenheter av polymerer finns från vägförhållanden.

Även tillsats av naturasfalt är vanlig (jfr bilaga 3). Utvecklingen i Europa går mot

en användning av tunna slitlager med optimala egenskaper, lagda på högstabila

bindlager (EAPA 1995). Avsikten är i första hand att förbättra motståndskraften

mot plastisk deformation genom användning av ett stabilt bindlager under ett tunt

slitlager med optimala ytegenskaper. Förutsättningen för att sådana tunna lager ska

fungera på rätt sätt är dock på rätt sätt modifierade bindemedel.

Modifierade bitumen kan vara svåra att bedöma enligt konventionella

bitumentester (jfr. Isacsson och Lu 1995). Det har hävdats att de inom SHRP:s

asfaltprogram utvecklade testerna är användbara för modifierade bitumen, men

flera tveksamheter föreligger ännu (Chappat och Maia 1997). Nyligen har Lu

(1997) gjort en utredning.

Anderton (1990) har gjort en utredning av olika tillsatsmedel (ej enbart

polymerer), lämpliga för beläggningar till militärflygfält, på denamerikanska

marknaden. Efter litteraturstudier utfördes laboratorieundersökningar i två steg.

Man har dock i första hand intresserat sig för motståndskraft mot plastisk de-

formation. Av speciella flygfältsproblem beaktades motståndskraften mot hettan

från jetmotorer, men inget sägs om resistensen mot bränslespill. Hagen m fl

(1994) har genom åldringsförsök (metodik använd för takpapp) kunnat påvisa att

valda polymertillsatser kan ge väsentligt ökad åldringsresistens, men också

förbättrade mekaniska egenskaper till asfaltmassan. Beträffande åldringsresistens

gäller att polymeren hanteras på rätt sätt och inte förstörs genom överhettning,

något som kan föra till snabb förstörelse (Raab m fl 1994).

Flest erfarenheter finns från väg- än flygfältsförhållanden. Bahia m.fl. (1997a)

har utfört en inventering av tillsatser på den amerikanska marknaden och påpekar

svårigheterna att göra jämförelser, både av teknisk och ekonomisk natur. Button

(1992) har gjort en likartad utredning med tillsatsmedel, använda i försökssträckor

på olika håll i USA, men inte kunnat dra några slutsatser. De flesta

försökssträckorna var yngre än 5 år. I Kanada (Ponniah och Kennepohl 1996) har

provsträckor lagts med olika modifierade bindemedel, nämlign polyetylen

(Novophalt), Neoprene, gummipulver (rivna däck), Vestoplast S, dessutom en inte

närmare definerad premium asphalt , vilket innebär specialprocessad bitumen

utan några modifierande tillsatser. Man konstaterar efter 5-7 år i vägen att

modifierade bitumen ger ökad motståndskraft mot plastisk deformation jämförda

med konventionellt bitumen (penetration 85-100). Beträffande lågtemperatur-

egenskaper konstateras att modifierade bitumen ger mindre sprickbildning endast

såvida basbitumenet är mjukt (penetration 150-200). Vid modifiering av det

hårdare bitumenet erhölls inte mindre sprickor än med referensen. Provsträcka

med premium asphalt hade mycket sprickor. LCA-analys visade att modifiering

kan vara kostnadseffektiv såvida livslängden hos beläggningen ökar med 2-3 år

och bitumenpriset inte mer än fördubblas. Enligt erfarenheterna från labora-

torieprovning av lågtemperaturegenskaper hos massorna krävs dock en åldrings-

process före provning för att överensstämmelse med vägförhållanden kan erhållas.

Provning av modifierat bitumen eller asfaltmassa med sådant bindemedel kan vara
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vansklig och t o m SHRP:s bitumenspecifikation, enligt utsago utvecklad för

provning även av sådana bindemedel, kan slå fel (Bahia m fl 1997b). Man föreslår

en modifikation av SHRst bitumenspecifikation och indelning av bitumen i enkla

och komplexa typer, de senare i regel modifierade varianter. Man gör även en

bedömning av olika tillsatsmedel på marknaden och försöker klassificera dessa.

Inom SHRP:s asfaltprogram har Coplantz m fl (1993) gjort en inventering av

amerikanska och kanadensiska erfarenheter av tillsatsmedel såsom filler, fibrer,

bitumenersättare (eller utdrygare ), polymerer, vidhäftningsmedel, oxidanter för

Ökad stabilitet (det finns dock också antioxidanter för att motverka

bitumenåldring), gummipulver m m. Man utvidgar här begreppet modifierat

bitumen utöver det vanliga. Det anses dock att de olika laboratorieförsöken gjorts

enligt mycket växlande metodik samt att klimat- och trafikförhållandena varierat

alltför mycket vid fältförsöken så att säkra slutsatser inte är möjliga. Man har vid

SHRP:s European Study Tour (AASHTO m fl 1990) observerat att europeiska

vägar i allmänhet befinner sig i bättre tillstånd än de amerikanska och en av

orsakerna anses vara större användning av modifierade bitumen i europeiska

länder (hit kan man dock inte räkna in Sverige). Isacsson och Lu (1995)

konstaterar att vid Eurobitume symposiet 1993 behandlade 87% av bidragen

polymermodifierat bitumen och intresset har snarare tilltagit på senare år.

Hartner (1991) beskriver olika typer av polymerer, använda för modifiering av

bitumen. Dessa verkar genom att öka plasticitetsspannet i jämförelse med

omodifierat bitumen. Mjukpunkten Ökar och därmed motståndskraften mot

plastisk deformation men bindemedlet får också elastiska egenskaper. Hartner

anser att vissa polymerer snarare är att beteckna som utfyllare i bitumenet som

visserligen ökar viskositeten men inte påverkar viktiga bitumenegenskaper.

Polymerer som används som klister för förbehandling av hett stenmaterial

reagerar i verkligheten också med bitumenet i ringa grad. Serfass (1996) använder

termen komposit vid förbehandling av stenmaterial med komposit. Hartner

skiljer mellan:

0 Termoplaster (plastomerer) som polyetylen, ataktisk polypropylen,

polyvinylklorid m m. Dessa ger inte ett bindemedel med elastiska egenskaper

och vid uppvärmning visa dessa tendens till fasseparation.

 

0 Duroplaster som formaldehydharts och epoxi. Dessa mjukas inte upp vid

upphettning innan smältpunkten uppnås och är inte lämpliga för återvinning.

0 Elastomerer som polybutadien, polyisopren (konstgummin), naturgummi, rivet

gummiskrot. Gummi behöver ofta tillsats av en aromatisk olja för att kunna

lösas i bitumen. Man får en viskositetsökning utan någon stor förbättring av

flexibiliteten. Lagringsstabiliteten hos bindemedlet är dålig och man kan

använda beteckningen bitumen med flexibelt filler .

 

Termoelastiska polymerer som SBS. Dessa uppmjukas vid uppvärmning ovanför

brukstemperaturen vid vilken den uppträder som ett vulkat gummi och bildar ett

tredimensionellt nätverk. Denna process är reversibel. Vid en halt ovan ca 6%

kommer polymerens egenskaper att dominera över bitumenets och man får ett

högelastiskt gummiliknande material, användbart till specialapplikationer
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(ytbehandlingar, tunna slitlager, lager för sprickbekämpning). Hartner är främst en

förespråkare för SBS-modifiering som är mest modern, asfaltmassans

vattenkänslighet anses också minska och bitumenets åldringsresistens ökar med

modifieringen. Han menar att modifierat bitumen krävs för att möta kraven från

Ökande trafik och allt mer agressiva tunga fordon.

Beträffande förbättrad vidhäftning så har Mulder m fl (1995) vid Shell visat att

asfaltmassa med SB S-modiflerat bitumen får Ökad motståndskraft mot avnötning i

vatten (Californian Abrasion Test) även högre vidhäftningstal. Orsaken är

förmodligen ett segare mer Visköst bindemedel. Det är dock inte helt självklart att

bitumenmodifiering förbättrar vidhäftningen. Enligt Won och Ho (1995) krävs

således vidhäftningsmedel, även om halten kan vara lägre än vid användning av

icke modifierat bitumen.

Till elastomererna räknas tillsatser av rivet gummi till bitumenet, ofta

härstammande från bildäck. Man tillsätter då det fina pulvret till bitumenet i

förväg (enligt speciell s k våt process). Hoyt m fl (1991) har efter laboratorie-

försök och teknisk-ekonomisk utredning kommit fram till att asfaltmassa med

gummimodiflerat bitumen är kostnadseffektiv på flygfält i samtliga av USA:s

klimatregioner. Material av denna typ har dock provats mest vid vägförhållanden.

Enligt en utredning gjord av Emery (1994) har provsträckor som är utförda med

gummimodifierat bitumen från våt process visat sig vara lämpliga och

kostnadseffektiva i Kanada. Däremot hade asfaltmassor, tillverkade enligt den

torra processen (d v 3 när ett grövre gummigranulat tillsätts stenmaterialet) inte

gett tillräckligt goda resultat. Lågtemperaturegenskaperna hos asfaltbetong

förbättrades särskilt mycket av finmalet däcksgummi, liksom av SBS-polymer,

enligt 1aboratorieundersökningar av Freeman m fl (1997).

Tillsatser av olika slag ökar dock alltid risken för misslyckanden, Shatnawi och

Sousa (1997) beskriver en skadeutredning där gummiasfalt enligt våt process

använts i Kalifornien. Vägbeläggningen har fått spårbildning kort tid efter

utförandet. Man konstaterar en stor variation i bindemedelshalt, 7,4-11,6% (inkl.

gummi) och hålrummet i slilagret varierade mellan O,1-9,0%. Gummiasfalt kan

även ibland få ökad vattenkänslighet. Shatnawi m fl (1995) har funnit att

gummimodifierat bitumen kan öka vattenkänsligheten hos asfaltmassa i

förhållande till icke modifierat bitumen.

Utläggning måste utföras på korrekt sätt och för SBS ligger smältpunkten hos

styrendomänerna vid ca 1000C, för EVA vid 60-8000 Detta innebär att vältning
måste ske ovanför dessa temperaturer i asfaltmassan (Sainton 1996).

Plastomerer (termoplaster) används mestadels för att förbättra motståndskraften

mot plastisk deformation eller som enligt Little (1992) för att kunna höja

bindemedelshalten i asfaltmassan. Minskad permeabilitet befrämjar även

beständighet och t o m motståndskraft mot bränslespill (Bilaga 4). Plastomerer av

EVA-typ tillsätts ibland asfaltmassa för att förbättra utläggningsegenskaper.

Tillsatsen kan vara till särskild stor nytta i bindlagret under slitlagret eftersom

skjuvpåkänningen är som störst på denna nivå. Erfarenheter från kalla klimat

verkar dock vara bristfälliga. Sybilski (1996) har jämfört SBS- och polyolefin-

modifierat bitumen samt konstaterar att den senare har sämre lågtemperaturegens-

kaper. Judycki och Ar Rabti (1997) visar genom accelerat åldringsförsök enligt

SHRP Short Term Ageing och Long Term Ageing Test (AASHTO PP2-94) att
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asfaltbetong med penetrationsbitumen blir styvare med tiden för värmelagring,

medan SBS-modifierat bitumen ger asfaltmassa som föga förändras. Tyvärr har

inte förändringar av bitumen och polymer inte närmare studerats. Av intresse är

även att efter en viss tid modulvärdet för penetrationsbitumen kan börja avtaga,

något som kan indikera en begynnande skadlig åldringsprocess.

Inverkan av långtidsåldring (vid 50 0C) på bitumen- och massaegenskaper har

även studerats av Vonk m.fl. (1997). Bitumen (med har tillsatts olika halter SBS-

polymer). Asfaltmassan har haft högt hålrum men defineras inte närmare. Av

figur 2:3 framgår att den inledningsvis stora penetrationsskillnaden utj ämnas med

tiden medan mjukpunkten förändras föga, speciellt för modifierat bitumen med

höga värden. Avnötningstest ( Prall med gummikulor) visar gynnsammare

värden för modifierat bitumen men även en särskilt negativ effekt av åldring vid

icke modifierat bitumen. Konventionella bitumentester är dock inte lämpliga vid

modifierade bitumen.

Avfallsplast (polyolefiner som polyetylen m fl) är användbar för modifiering av

bitumen, men samtidigt sker det en armering och vidhäftningsförbättring genom

att plasten löser sig dåligt i bitumen och tenderar att häfta sig vid stenmaterialet.

Colagrande (1997) visar att plastinblandning förbättrar motståndskraften mot

plastisk deformation, däremot inte lågtemperaturegenskaper (basbitumen av två

olika hårdheter har undersökts). En intressant utveckling har skett i Finland varvid

restplasten i samband med massatillverkning först löses upp i talloljebeck under

intensiv blandning innan den tillsättes bitumenet (Pinnomaa rn fl 1996). Halten

restplast kan vara ca 10% och halten talloljebeck 12%. Med ökande halt restplast

ökar mjukpunkten men penetrationen och Fraass mjukpunkt minskar. Enligt detta

förfarande får man dels ökad motståndskraft mot plastisk deformation (figur 2:1),

dels bättre lågtemperaturegenskaper om man väljer ett mjukt basbitumen samt

vidhäftningen till stenmaterialet förbättras. Försök enligt denna process har gjorts i

Sverige (Hallberg m fl 1995, Krigsman, pers. medd. 1997). Kostnadsökningen för

asfaltmassan har beräknats till 25-30%. Enligt Krigsman har provsträckan vid

Östersund inte visat några skador efter ett par års uppföljning. Man har här valt ett

så mjukt bitumen som B 380.

Liang m fl (1993) beskriver laboratorieundersökningar av en patenterad

kanadensisk process som medger framställning av stabila bitumen-

polyetylensuspensioner genom tillsats av en elastomerisk modifierare varvid man

får fram ett bindemedel med både plastomer- och elastomeregenskaper. Även

finmalet däcksgummi kan tillsättas varvid det devulkaniseras och löses upp i

bindemedlet. Laboratorieförsök, både på bitumen och asfaltmassa, visar på

förbättrade låg- och högtemperaturegenskaper, bättre vidhäftning och

åldringsresistens. Fältförsök sägs pågå men resultat redovisas inte.

Polymerer kan även användas för att förhindra bitumenavrinning vid

tillverkning av beläggningsmassa med grovt stenskelett, främst skelett- och

dränasfalt (ABS och ABD). Enligt Hartner (1991) har SBS-polymer bättre

egenskaper än EVA-polymer i detta avseende. Den förstnämnda har även bättre

lågtemperatutegenskaper. EVA-polymer används dock för att förbättra massans

utläggningsegenskaper samtidigt som beläggningens stabilitet ökar.
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Utveckling av slyvhetsmodulpå bitumen (pen 70) och elastomer-
modifzerat bitumen DE-5013 vid accelerat åldringsförsök enligt
SHRP-metodik (Judyeki och Ar Rabti, 1 99 7).
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Figur 2.3 Åldringsforsökpå asfaltprovkroppar med högt hålrum vid
användning av bitumen (A) utan och med SBS-polymer i olika halt.
Inverkan på a) penetration, b) mjukpunkt och c) Prallva'rde
(Vonk mfl. 1997)
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Naturasfalt

Naturasfalt finns i många varianter på olika håll i världen och har fördelen att vara

väl kompatibla till bitumen. Mest väldokumenterad är dock egenskaperna hos

Trinidad naturasfalt som kommit till användning som tillsats i destillations-

bitumen för särskilt krävande ändamål, speciellt i gjutasfalt men också i massa-

beläggning. Processad produkt, benämnd Trinidad Epuré, levereras i pulverform

och innehåller 36-37% mycket fin filler (80% <O,3 mm), 53-55% bitumen (lösligt

i kolsvavla) och dessutom 9-10% ospeciñcerat material (Temme 1955). Det fina

fillret är hårt bundet, sammansvetsat med bitumen, på ett sätt som inte kan

åstadkommas på konstgjord väg och som tillsammans med hårt bitumen utgör

huvudförklaringar till egenskaperna hos Trinidadtillsatt asfaltmassa (figur 3.1).

En tillsats av naturasfalt ger en hög förstyvning av bruket, förbättrar

vidhäftningen, speciellt till sura stenmaterial, ökar åldringsresistensen hos

asfaltmassan, men också resistensen mot bränslespill (Hirsche 1985). Den

förbättrade beständigheten beror delvis på att en bruksrikare asfaltmassa kan

erhållas än med enbart normalt bitumen, vanligen kan man i kombination med

naturasfalt välja en mjukare penetrationsklass. Därmed får man också förbättrad

motståndskraft mot köldsprickor. Kröning (1990) visar att beständigheten mot

vatten men framförallt mot svaga lösningar av halkbekämpningsmedel förbättras

vid halter av Trinidadepure' på 15-3 0% i bitumenet. Sådan tillsats har bl a använts

i slitlagret vid ombyggnaden av Kastrups flygplats för att få förbättrad

motståndskraft mot urea och spill av flygbränsle (Hirsche 1985). Paradoxalt nog

har samtidigt en beläggning, tillsatt Trinidadasfalt, en gynnsam ytvittring

(fotooxidation) som förhindrar en glatt yta vid ett bruksrikt slitlager (Dussek

1990). En annan egenhet är att en asfaltmassa med naturasfalt blir lättlagd, något

som tillskrivs att vatten frigörs från lermineral i fillern och ökar den skenbara

bindemedelshalten.

Oftast tillsätter man naturasfalt för att förbättra motståndskraften mot både

åldring av bitumen och plastisk deformation. Man kan notera att användningen av

Trinidad Naturasfalt som tillsats i massabeläggning slagit igenom starkt i Schweiz

(Potscka 1982, 1993), medan asfaltindustrin i Tyskland försökt att bromsa

utvecklingen (DAV/DAI 1993), hänvisande till vissa misslyckanden och för-

dyringar vid användning i asfaltmassa (jfr också F.Hilligers i Asfaltnytt 4/93).

En svårighet med bedömning av effekter hos Trinidad naturasfalt är att man

måste betrakta bruket som helhet och den går inte utan vidare att klassificera

genom konventionella bitumentester eller genom SHRP:s bitumenspeciñkation.

Man har således i varje fall hittills avstått från standardisering av naturasfalt i

CEN-arbetet.
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Resistens mot bränslespill, några kompletteringar
till VTI Notat V29, 1994.

Tidigare litteraturstudie har redovisats av Höbeda (1994) och det nedanstående

behandlar främst material som kommit fram senare. Försök som gjorts på senare

tid av SKANSKA behandlas av Fredbäck och Svensson (1996). Dessutom har

fortsatta undersökningar utförts som dock inte redovisats.

Resistensen hos asfaltmassa mot spill av flygbränsle är svår att påverka

eftersom bitumenet löses upp av oljederivat som flygfotogen, smörj- och

hydrauloljor m m. Problemet har förvärrats under senare är beroende på att mer

svårflyktigt flygbränsle kommit till användning, något som innebär att

avdunstningen sker långsammare och den frätande förmågan på bitumenet ökar.

Detta framkommer inte alltid från genomgången litteratur. US Corps of Engineers

(1954) har noterat effekten av bränslespill, men massan bedöms kunna återhämta

sig när avdunstning av flygbränslet skett. Parish (1991) menar också att

bränslespill på rullbanor av militära flygfält inte utgör något stort problem,

beläggningen kan återhämta sig och uppkomna skador ganska lätt lappas . När

avdunstning skett, vilket kan ta månader, kan dock den skadade delen av

beläggningen se anfrätt ut p g a bruksförlusten. En slamförsegling bör då göras för

hand (Defence Works 1994).

Speciella ytskydd (slamförseglingar med tjär-gummi-emulsion) är vanliga

utomlands. Betongbeläggning eller tom marksten med tätade fogar kan dock

behövas på banändar och uppställningsplatser.

Raz (1993) som behandlar bränsleresistenta beläggningar vid spanska för-

hållanden (ej översatt spansk text) ger följande alternativ:

a) Olika termoplaster som bindemedel i massabeläggning eller ytbehandlingar.

Laboratorieförsök har gjorts med PVC (polyvinylklorid).

b) Semirigida beläggningar, d v 3 porös asfaltbetong, fylld med ett polymer-

modifierat cementslam.

c) Epoximodifierad beläggning eller ytbehandling.

Korr (1996) berättar om negativa erfarenheter från kompositbeläggningar,

allmänt använda på militärflygfält i Tyskland. Särskilt i början av 80-talet lade

man dylika slitlager på skadade betong- och asfaltbeläggningar. Efter 2-3 år

uppkom dock sprickor och ytavflagningar i de nya slitlagren. Ett problem vid

avlägsnandet av dessa kompositbeläggningar är att asbestfibrer tillsattes den

öppna asfaltmassan, i princip dränasfalt, vars porer sedan fylldes med speciellt

cementslam.

Anderton och Alrich (1997) i USA hänvisar dock till positiva erfarenheter med

kompositbeläggningar, särskilt i Frankrike sedan 60-talet, men också i flera andra

länder (bl a i Tyskland?) Lyckade försöksläggningar finns i USA sedan slutet på

80-talet. Man rekommenderar därför kompositbeläggning till flygfält och då på

uppställningsplatser, taxibanor, d v s beläggningar som utsätts för höga belastnin-

gar eller kemikaliespill. Beläggningen bör dock inte användas på rullbanor

beroende på dålig, växlande yttextur.
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Fältförsök, som gjorts på flygfält har gett dåliga erfarenheter av täcksikt av

epoxi- och kompositbeläggningar, men små provytor och extremt varm väderlek

gjorde att förutsättningarna inte var de bästa (Fredbäck och Svensson 1996). Goda

resultat med kompositbeläggningar har dock erhållits t ex på Kastrup flygplats

(Korsgaard 1996, pers. medd.).

Fenolharts har studerats i Japan och Kina som ett billigare ersättningsmaterial

för epoxi vid modifiering av bitumen (Ogino m fl 1995). Man har dock testat

asfaltmassa i laboratoriet endast med avseende på mekaniska egenskaper och inte

motståndskraften mot bränsleresistens.

McBee och Sullivan (1977) har studerat svavel i halter 15-35% som tillsats i

bitumen för att förbättra resistensen hos asfaltmassa mot bränslespill. Provkroppar

utsattes för påkänning av både bil- och flygbränsle, dels i form av dropp på

provytan, dels förvarades provkropparna nedsänkta i vätskorna. Vid den högsta

svavelhalten var viktsförlusten minimal. Nämnas kan att man efter energikrisen

1973 utförde ganska många undersökningar med svavel, såväl som tillsats i

bitumen eller t o m som ett självständigt bindemedel (med kemiska tillsatser för

att förhindra kristallisation av svavlet). Provsträckor med svavelmodifierad

asfaltmassa har även lagts i Sverige. Man har dock haft problem med

svavelasfalt , bl a beroende på dåliga lågtemperaturegenskaper. Anderton (1990),

som studerat bl a svavel som tillsats i bitumen, har således dömt ut detta material

beroende på försämrade massaegenskaper.

Av intresse i sammanhanget är en udda sydafrikansk erfarenhet (van Assen

m fl 1993) från Lesotho. En tre månader gammal, 30 mm tjock, asfaltbeläggning

utsattes för omfattande spill av dieselolja från läckande tankbilar. Man har följt

upp beläggningen under två månader, bestämt halter dieselolja i bitumenet (gas-

och högtrycksvätskekromatografi) samt oljehaltens minskning med tiden.

Skadegraden har bedömts okulärt. Bitumenegenskaperna (penetration och mjuk-

punkt) påverkades dock inte helt entydigt av oljehalten (som varierat mellan 0 och

10%) i bitumenet, även om en viss uppmjukning ofta skett. Man fann att

reparationsåtgärder var nödvändiga vid halter dieselolja >5°/o, medan man menar

att beläggningen kan återhämta sig vid halter <3%.

En viktig iakttagelse var att halter dieselolja minskade ganska snabbt när

asfaltbeläggningen låg på ett poröst, obundet bärlager, däremot inte alls (under

observationsperioden) när den låg på en gammal asfaltbeläggning (f ö med ett

tjärhaltigt klisterskikt som löstes upp av oljan och trängde in i beläggningen). I

flygfältssammanhang används som regel flera asfaltbundna lager varför insugning

till underlaget inte kan ske. Erfarenheter från ett nyligen inträffat oljespill i

Västsverige (vält tankbil) har visat att inträngning skett djupare i slitlagret av

skelettasfalt än i tät asfaltbetong som lades på vägrenar (J. Jacobson, pers.medd.

1997)

Spill av oljeprodukter ger också upphov till nedsatt friktion både på torr och våt

bana. Effekter av olika åtgärder att suga upp oljespill behandlas av Breueroch

Suss (1983).

Det finns dock en möjlighet att i viss mån öka resistensen mot bränslespill

genom att använda sig av modifierat bitumen i asfaltmassan. Anmärkningsvärt är

att Anderton (1990) inte alls nämner detta vid sin inventering av olika tillsatser,
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användbara för modifiering av bitumen för användning på militärflygfält.

Däremot beskrivs problemen med uppmjukning av bitumenetgenom hettan från

reaktionsmotorer.

Gragger (1982, Body 1995) nämner att asfaltmassa, tillsatt en plastomer

(polyolefin, vanligen en polyetylen), fått resistensen mot flygbränsle förbättrad

med 8 gånger i förhållande till omodifierat bitumen, men närmare uppgifter ges

inte. GuidouX (1995) påpekar i korthet att vid modifiering av bitumenet med

restplast (PVC) erhålls en asfaltbeläggning som är höggradigt resistent mot

bränslespill. Serfass (1996) beskriver att man genom tillsättning av polyolefiner bl

a kan få en mer lättpackad och impermeabel asfaltmassa. I Sverige har också

försök gjorts att modifiera asfaltmassa med restplast (bestående huvudsakligen av

polyetylen) enligt ett finskt patent. Avsikten har dock varit att förbättra både låg-

och högtemperaturegenskaperna hos asfaltmassan och inte resistensen mot

bränslespill (Pinomaa 1996, jfr Bilaga 2).

Asfaltmassa, tillsatt naturasfalt (Trinidadepuré), får enligt Hirsche (1985, 1990)

förbättrad bränsleresistens, men han ger inte några kvantitativa data. Hartung

(1992) beskriver att skelettasfalt med innehåll av Trinidad naturasfalt (kan

levereras med fibrer) använts på militärflygplats i Bremgarten på platser, särskilt

utsatta för påfrestningar från startberedda flygplan som ger upphov till vibrationer

(d v 3 deformation) och bränslespill. Man noterade efter 1,5 år att ett slitlager,

utfört utan naturasfalt var i påtagligt dåligt skick, till skillnad från ytor med

naturasfalt.

Försök har gjorts av SKANSKA Väg AB med modifierad asfaltmassa som fått

förbättrad resistens mot bränslespill men även ökad motståndskraft mot plastisk

deformation (jfr Fredbäck och Svensson 1996). Ännu inte redovisade fältförsök

har även gjorts under sensommaren 1996. Dessutom har laboratorieförsök utförts

på VTI. Ett SBUF-proj ekt med flera entreprenörer inblandade har startats för att ta

fram testmetoder för bedömning av resistens mot bränslespill.

Man har på senare tid i tysk facklitteratur ganska ingående behandlat asfalt-

massa som tätskikt under deponier eller som beläggning vid bränsle-

påfyllningsställen. Man accepterar i sådana fall en uppluckring av asfaltlagrets

övre del vid angrepp av oljeprodukter, bara grundvattnet inte blir förorenat, såsom

blir fallet när hela asfaltlagret lösts upp. Pfeffekoven (1996) nämner således att

även de aggressivaste kolvätena angriper en asfaltmassa mycket långsamt. Vid

laboratorieförsök, gjorda med 2 meter hög vätskepelare, konstaterades således att

inträngningsdjupet blev maximalt 15 mm. Täta massor med hög bitumenhalt är

mest motståndskraftiga och bäst är gjutasfalt. Asfaltmassa som tätskikt behöver

inte ha hög stabilitet eftersom trafikbelastning saknas. Fredbäck och Svensson

(1996) beskriver försök, utförda enligt tysk metodik för bitumenbundna tätskikt.

På flygfältsbeläggningar kan dock även ett ytligt angrepp innebära

materiallossning från slitlagerytan och erfarenheterna av bitumenbundna tätskikt

på asfaltmassa är inte helt och hållet tillämpbara.

Senaste tyska erfarenheter av Deponiasphalt redovisas av Arand (1997). Vid

undersökning av skadlig inverkan av organiska lösningsmedel vid långtidsförsök

visade gjutasfalt sämre resultat än asfaltbetong med förhöjd bitumenhalt. Vid

dropptest på asfaltbetong konstaterades ringa materialavlossning. Arand menar att

stenskelettet i tät asfaltbetong ger bättre skyddsverkan än vad som finns i
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gjutasfalt. Arand menar att asfaltbetong med förhöjd bitumenhalt

( Deponiasphalt ) är väl ägnad som bottenskikt i deponier och mellanlager för

kemiskt agressiva avfalls- och restprodukter.

Nicolls (1997) behandlar testmetoder framtagna för speciella ytskikt för vägar,

bestående av höggradigt poleringsresistent stenmaterial, klistrat med specialbinde-

medel, ofta av epoxi- eller polyuretantyp. Sådana tunna beläggningar används i

vägsammanhang, t ex i rondeller, vid gatukorsningar mm. En testmetod för

bränsleresistens beskrivs som går ut på att en provplatta (betong) med påfört

ytskikt vallas in och täcks med dieselolja (2-3 mm tjockt vätskeskikt). Efter 48

timmar rengörs ytan och utsätts för en mekanisk påkänning ( scuff1ng test , i

princip en wheel-tracking apparat som har gummidäcket snedställt 20°). Efter

500 överfarter mäts texturdjupet (enligt sandfläcksmetoden) och jämförs med

ursprungligt texturvärde.

Av intresse i sammanhanget är att modifiering av bitumen motiveras av orsaker

som förbättring av motståndskraften mot plastisk deformation och beständighet

samt man får då ökad bränsleresistens på köpet . Motståndskraften kan delvis

bero på att polymerisering av bitumenet skett, men också att man får en tätare

massa (utan att samtidigt få ökad benägenhet till plastisk deformation).

Några erfarenheter av tätskikt på betong

För att få en fullständig bild av polymera tillsatser har även viss litteratur som

behandlar skydd av betongytor granskats. Erfarenheter kan även inhämtas från

tätskikt, applicerade i andra sammanhang, t ex på betong. Enligt Mailwagam och

Collins (1993) är material såsom epoxi, polyuretan och neopren, resistenta mot

oorganiska kemikalier, men sväller och uppmjukas mer eller mindre av aromatiska

lösningsmedel. Detta tyder på att en fullständig resistens (av asfaltbeläggning mot

bränslespill är svår att åstadkomma genom applicering av ett tätskikt. Asfaltytan är

även svårare att behandla än betong.

Man har konstaterat vissa problem i USA med betongbeläggning som utsätts

för oljespill samtidigt som det sker en termiska påkänning från hjälpmotorer

(APU, Auxiliary Power Units) vid start av flygplan. Betongytan försprödas och

sönderfaller (bl a genom dehydratisering av materialet). McVay m fl (1995) har

provat ytskydd på flygfält med betongbeläggning av metaakrylat, silaner,

siloxaner, epoxi, silikoner m m. En del bildar ogenomträngliga skikt, andra är

oljefoba , d v s behandlad yta tar inte åt sig organiska vätskor. Ingen av

behandlingarna har dock gett fullständigt skydd åt betongytan efter ett års bruk.

Man överväger behandling med hjälp av vakuum i samband med anbringandet av

sådana ytskydd. Polyuretan har använts i olika sammanhang och har även testats

på militärflygfält, men visat bristande hållbarhet (Vollor 1995).

Centrell (1995) redogör för ett studiebesök i USA där ett polyuretanbaserat

bindemedel marknadsförs. Detta lim används särskilt när det finns behov av

snabba reparationer, t ex efter jordbävningsskador. Bindemedlet fungerar även vid

låga temperaturer. Man har även utfört ytskydd på både asfalt- och be-

tongbeläggningar, i kombination med stenmaterial för friktionens skull.

Gummigranulat har ibland tillsatts för att ge ökad flexibilitet. Erfarenheter finns

dock främst från Kalifornien. Materialet har t ex inte fungerat väl som tätskikt på

sprucken betongbeläggning vid F21 Kallax enligt besiktning våren 1997.
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Betongbeläggning eller marksten används i miljöer där de kemiska på-

känningarna eller punktlasterna är höga. Problemet är dock läckaget från fogarna.

Emery (1995) ger resultat från inñltrationsförsök på markstensbeläggning, utförd

med och utan tätning av fogar. En polymerprodukt gav nödvändig resistens mot

oljeprodukter.
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