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Förord.

Vattenkänslighet hos asfaltmassa har varit en egenskap som studerats under lika

lång tid som verksblandning av asfalt har förekommit. Trots en stor

forskningsinsats finns det mycket kvar att lära om både grundläggande

mekanismer och testmetoder. Skadeförloppen sker också som regel i kombination

med andra orsaker och deras inbördes relation kan vara svår att fastlägga. Denna

state-of-the-art-rapport kan förmodligen vara ett litet steg på vägen för ökad

kunskap. Litteraturen har insamlats under ganska lång tid och fogats in under olika

rubriker, därav det något speciella och inte alltid lättsmälta upplägget.

Undersökningen har utförts som del i FoU-projekt Beständighet hos

asfaltbeläggning på uppdrag av Vägverket, Huvudkontoret, Vägavdelningen.

Vägverkets kontaktman har varit Svante Johansson. Beständighet har även

studerats inom andra vägverksprojekt av främst Torbjörn Jacobson. Forskning har

även bedrivits på uppdrag av Fortifikationsverket och ett expertseminarium har

nyligen ägt rum och redovisas i VTI notat 36- 1998.
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Vattenkänslighet hos asfaltbeläggning

En Litteraturutredning

av Peet Höbeda

Statens Väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

781 95 Linköping

Sammanfattning.
Beständighetsrelaterade skador på asfaltbeläggningar har ökat på senare tid i

Sverige. Detta beror till stor del på att slitaget av dubbade däck numera anses vara

under kontroll, medan problemen med plastisk deformation - på grund av mer

aggressiva fordon - förväntas att öka såsom fallet i andra industrialiserade länder.

Egenskaper som vattenkänslighet och motståndskraft mot plastisk deformation

står dock i motsatsförhållande, ringa bitumenhalter är till fördel i det senare fallet.

Som regel har dessutom de mest slitstarka stenmaterialen, med låga kulkvarn-

värden, dålig vidhäftning. Nyare slitlager-, men också bind- och bärlagertyper med

hög stenhalt men ringa bitumenhalt är ofta vattengenomsläppliga, något som

ställer krav på vattenkänslighet hos underliggande bind- och slitlager. Vidhäft-

ningsbefrämjande åtgärder har sällan utförts i Sverige vid massabeläggning

beroende dels på ökade kostnader, dels vissa problem med arbetsmiljö. Det

hänvisas till expertseminarium, sammanställt i VTI Notat 36-1998.

En översiktlig genomgång har gjorts av den mycket omfattande litteratur som

behandlar vattenkänslighet hos asfaltmassa. Det föreligger flera state-of-the-art

rapporter, de senaste från USA, och det förefaller även som problemen

förekommer mer frekvent på den nordamerikanska kontinenten än i europeiska

länder. Detta beror på mer varierande kvalitet hos bitumen, men även tillgång på

stenmaterial.

Försök har gjorts att översiktligt beskriva de faktorer i samband med

stenmaterial, bitumen och massasammansättning som påverkar vattenkänslighet.

Försöksförhållandena och materialen man testat har varit alltför olika för säkra

slutsatser. Vidhäftningsproblem föreligger således i samband med alla typer av

stenmaterial, även om de sura är överrepresenterade. Skador uppstår under alla

klimatförhållanden, även om ett fuktigt klimat med frys-töväxling är till nackdel.

Vid svenska förhållanden är skadorna ofta koncentrerade till senvintern och

angrepp befrämjas ofta genom inverkan av halkbekämpningsmedel. Osmotiska

fenomen kan förorsaka svällning och uppmjukning av asfaltmassan, i varje fall

AG. Här behöver det inte vara fråga om en renodlad stripping utan snarare en

uppmjukning av asfaltmassan beroende på kohesionsförlust.

En inventering har dessutom gjorts av de testmetoder för provning av dels

stenmaterial, dels asfaltmassa, som tagits fram på olika håll. Försök görs att

bedöma inverkan av de olika parametrar som påverkar resultatet. Särskild hänsyn

har tagits till svenska förhållanden med frys-töväxling och angrepp av halkbe-

kämpningsmedel. Några entydiga konklusioner är svåra att dra från litteratur-

genomgången.
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Man kan konstatera att det förefaller vara särskilt svårt att ta fram acceptabla

testmetoder för bedömning av vattenkänslighet, förmodligen mycket beroende på

att skadorna kan yttra sig på olika sätt och dessutom ofta förekommer i samspel

med andra skadetyper, t.ex. plastisk deformation eller utmattning. Den primära

orsaken till skadorna är då dålig vattenkänslighet. Stensläpp kan bero på en

felproportionerad beläggning med dåliga material men också slitlager som åldrats

och spruckit upp. De allvarligaste skadorna är dock de som förorsakas av

vattenmättade lager under själva slitlagret och här kan skadeförloppet ske mycket

snabbt.

Den metod som fortfarande är mest i användning utgör varianter av provning

av vattenkänslighet (vidhäftningstal) genom pressdragprovning, använd enligt

SHRP Superpave och föreslagen som CEN-metod, CENT TC 227 Road Materials,

WI 22718. En modifierad variant ges i FAS Metod 446-98. En mer avancerad

provning, som också kommit till användning, utgör immersion Wheeltracking

test, en test som även helt nyligen införskaffats av VTI.

Påpekas bör dock att ett högt vidhäftningstal inte utgör en garanti för att

vidhäftningssvikt inte förekommer om ogynnsamma förhållanden föreligger. En

översikt ges av olika åtgärder som kan vidtas för att förbättra den aktiva och

passiva vidhäftningen hos asfaltmassa. Det finns möjligheter att förbehandla

stenmaterial på olika sätt, tillsätta aktiva filler eller också blanda in tillsatser i

bitumenet. En åtgärd som förefaller väl beprövad i flera länder och har långtids-

verkan utgör tillsats av släckt kalk. Cement kan ha likartad gynnsam effekt.

Flytande vidhäftningsmedel förbättrar särskilt den aktiva vidhäftningen och

kombinationer kan t.o.m. förekomma. Åtgärder att förbättra vidhäftning har ofta

även andra positiva effekter, tex. förbättrad stabilitet (naturasfalt, vissa

polymerer) eller åldring (släckt kalk). På så sätt kan kostnadsökningen bättre

motiveras.

Vid bedömning av risker för vidhäftningsproblem hos asfaltbeläggningar måste

man beakta faktorer som trafikbelastning, klimat, läge i vägkroppen, men inte

minst utläggningsbetingelserna. God blandning av asfaltmassan är en förutsättning

för att bitumen-fillertäckningen ska bli god på stenarna och att massan inte

separerar. Gummihjulsvält bör användas för en tätare, mindre sårbar massa.
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1 Allmänt.
På senare tid har en tendens till Ökad frekvens av skador som beror på

vidhäftningssvikt kunnat urskiljas. Termen stripping används här för att beteckna

olika skademekanismer men som beror på inverkan av vatten. Orsaken till mer

skador är att asfaltbeläggningar numera ofta proportioneras med avseende på mot-

ståndskraften mot plastisk deformation, detta eftersom dubbslitaget anses vara

under kontroll (jfr. Jacobson 1996, 1998). Minskande bitumenhalter och Ökande

hålrum i asfaltmassan utgör en kritisk kombination tillsammans med olämpliga

stenmaterial. Risken för separation ökar och de stenrika partierna med låg

bitumenhalt utgör då svagheter. Därmed ökar också risken för vattenbetingade

skador såvida specialåtgärder inte vidtas. Av tradition har vidhäftnings-

befrämjande tillsatser inte använts i Sverige, annat än i undantagsfall. Orsaken är

främst arbetsmiljöskäl, men ofta nog har även ekonomiska orsaker varit

avgörande. Ett försök att klargöra betydelsen av vidhäftning har gjorts i samband

med ett nordiskt expertseminarium, sammanställt av Höbeda (1998).

Skador, som beror på en försvagning av inträngande vatten i beläggningens

porer eller fukt som härrör från transport i ångfas, är väl kända och många

undersökningar har också genomförts i olika länder, studier såväl av grundläg-

gande som av tillämpad natur. Det föreligger dock fortfarande en stor osäkerhet

om orsakerna till vattenrelaterade skador, likaså beträffande relevansen hos

testmetoder. Detta beror förmodligen på att det föreligger många olika orsaker till

skadorna, som kan förekomma vid skilda klimatförhållanden och årstider samt

såväl vid mycket låg som hög trafikbelastning. Halkbekämpningsmedel som

används vintertid komplicerar dessutom bilden.

Shatnawi och van Kirk (1993) har i norra Kalifornien funnit en relation mellan

stripping och konstruktion som förhindrar vattenavgång. Asfaltmassa under

ytbehandlingar eller som innehåller tätande geotextilier (som dränkts i bitumen)

visade således höga skadefrekvenser. Det förefaller här som fukt kondenserats

under ångtäta lager. Dränasfalt är strippingkänslig men även lagret under som kan

ansamla vatten (Busching m.fl. 1985). Vatten kan komma in genom dåligt gjorda

fogar eller separerade lastbyteszoner med högre hålrum (Jacobson 1998).

Ökande trafik med mer agressiva tunga fordon bidrar till skador och ofta även

användning av öppnare beläggningar för att motverka plastisk deformation men

även för att få slitlager med bättre ytegenskaper. Enligt Davidson och Ernyes

(1993) har strippingen ökat i omfattning i Kanada och detta verkar även vara fallet

i USA (jfr. nedan). I Australien sker strippingskador i regel inom två år efter

utläggning av asfaltbeläggning (AAPA 1998).

Vatten kan t.ex. tränga in i underliggande beläggningslager genom slitlagret,

sugas upp från underliggande fukthållande obundna lager, antingen kapillärt eller i

ångfas, bli instängt i beläggningen och leda till stripping . Skadorna kan

exempelvis vara relaterade till tjällossning, där tillgången på vatten eller snarare

saltlösning är god och tjälen under förhindrar dränering, eller till häftigt regn efter

en värmeperiod under sommaren. Förstörelseprocesserna skiljer sig åt, vid

vinterförhållanden sker det således tex. en uppsprickning i mikroskala inom

asfaltbeläggningen, bl.a. beroende på olika temperaturutvidgningskoefficienter

hos stenmaterial och bitumen (egentligen bruk eller mastix). Vid tillverkning av

varmmassa, speciellt i trumblandningsverk, kan vatten finnas kvar i stenens porer

och medverka till stripping .

VTI NOTAT 35-1998 9



Kim m.fl. (1994) anser att fuktighet kan ha stark inverkan på asfaltmassans

egenskaper i sådana fall då förstörelse inte sker. Effekten är dock svårbedömbar

och beror både på material och massatyp. Allt detta gör att vattenbetingade skador

är svåra att prediktera Och modellera teoretiskt i jämförelse med andra, mer

renodlade funktionsrelaterade egenskaper såsom motståndskraft mot dubbslitage,

trafikutmattning, plastisk deformation mm. Strippingskador kan vara dolda och

koncentrerade till undersidan av belåggningslager.

En helt annan typ av stripping är stenlossning som beror på åldrat, förhårdnat

bitumen som gör att belåggningen börjar spricka upp (jfr. figur la-c). Skador är

även vanliga när asfaltbeläggning lagts på en nedsliten betongbelåggning beroende

på att fuktighet inte kunnat avgå. I många fall kan felaktig hantering av

asfaltmassa, Lex. utläggning vid låga temperaturer eller av avsvalnad asfaltmassa,

utgöra utlösande skadeorsaker när vatten kunnat tränga in i beläggningen.
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Figur 1a) Klassificering i relativ skadlighet hos Vägskador uppkomna i samband
med vidha'ftningssvikt och b) skadefall vid olika klimatförhållanden.
Inventering av problem i olika delstater av USA (Hicks 1991).
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Schematisk illustration av några strippingprocesser, A-B visar en
åldrad sprucken beläggning som släpper sten, u-d vidhäftningssvikt
underifrån som beror på vattenmättad beläggning (Mise m.fl. 1982)

Figur 10

Problem med dålig vattenkänslighet är mycket vanligare i USA än i Europa och

merparten av litteraturen, som behandlar detta problemområde, är också

amerikansk. Anmärkningsvärt är att problem med dålig vattenkänslighet inte alls

omnämns i en nyutkommen brittisk handbok i Vägunderhåll (Atkinson 1997). Det

finns däremot flera amerikanska state-of-the art rapporter från senare år (förutom

äldre sådana), t.ex. Kiggiundu och Roberts (1988), Terrel och Shute (1989), Stuart

1990, Hicks 1991, Kandahl 1989. Inverkan av fysikalisk-kemiska parametrar har

behandlats av Tarrer och Vinay (1991). En kanadensisk förstudie av problemen,

speciellt på flygfält, ges av Haas och Ponniah (1984).

Från Europa föreligger främst en RILEM-inventering (Ajour 1979) som dock

behandlar laboratorietester, men flera specialundersökningar har genomförts i
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olika europeiska länder. Vid det senaste RILEM-symposiet i Lyon konstateras

dock att vattenkänsligheten fortfarande utgör en egenskap som ännu inte fått sin

lösning (Partl, moderatorrapport 1997). Även en senare RILEM publikation om

testning av asfaltbeläggning nämner inget om vidhäftning.

Orsaken till de större problemen i USA är främst den att man ofta endast haft

tillgång på dåliga stenmaterial, men också bitumenet - speciellt efter oljekrisen

1973 (Santucci 1985) - härstammar från många olika råoljor och leverantörer

samt därmed varierar i kvalitet. Trumblandningsverk med hög kapacitet är även

vanliga. Dessutom har man använt sig av låga bitumenhalter och höga hålrum för

att motverka plastisk deformation vid höga sommartemperaturer. Inom SHRP.s

asfaltprogram inte heller fått fram en metod som blivit allmänt erkänd (mom 6).

Man kan också från litteraturen spåra särskilda vidhäftningsproblem i europeiska

öststater under planekonomitiden då man var hänvisad till dåliga kvaliteter hos

både bitumen ochstenmaterial.

Skadorna som beror på dålig vattenbeständighet kan yttra sig på olika sätt och

inte bli synliga förrän det är alltför sent med rimliga underhållsåtgärder (jfr.

Höbeda 1996, 1998). Ibland kan t.o.m. situationen förvärras genom att man

stänger in fuktighet - som annars avdunstat genom beläggningen - genom att

utföra en tät försegling vid olämplig tidpunkt. Ett slitlager kan efter viss tid visa

stenlossning och bruksförlust, ofta genom att den åldrats och försprödats. Dessa

föreetelser är mest märkbara vid flygfältsbeläggningar där trafikknådningen, som

tillsluter porerna i beläggningsytan, är ringa. Dubbslitage förekommer inte, men

vinterväghållningen med stålborstar och plogskär kan vara intensiv - speciellt i

norra Sverige - och svagheter i beläggningen gör sig snabbt märkbara. Detta är

mest märkbart vid bränslespill från flygplan (Höbeda 1997). Denna typ av skada

kan även relatera till dåligt stenmaterial som vittrar eller helt enkelt slits sönder

vid vinterväghållningen.

Borrkärnor, tagna i samband med skadeutredningar, visar att stripping kan

uppkomma i den undre delen av ett lager beroende på att vatten eller vintertid

snarare en saltlösning blivit instängt inom ett underliggande lager. Beroende på

överbyggnadskonstruktionen, ingående stenmaterial och bitumen samt trafikbe-

lastning, kan mycket snabb nedbrytning ske i samband med tjällossningen.

Nedbrytningen kan yttra sig som utmattning (krackeleringssprickor) eller ibland

som spårbildning p.g.a. omlagringar i stenskelettet. Utmattning kan av allt att

döma erhållas för en asfaltbeläggning med stabilt stenskelett, spårbildning

däremot främst vid sådana stenmaterial som innehåller rundat natursand eller

naturgrus i höga halter. Figur 1a exemplifierar de många sätt som strippingskador

kan yttra sig på. På kanadensiska civila flygfält har man ibland konstaterat

stripping på undersidan av asfaltbeläggningen och i sämsta fall kan t.o.m. ett

obundet grus ha bildats (Argue 1984). Numera finns vissa möjligheter att urskilja

ett strippingskadat material under slitlagret med hjälp av georadar (Rmeilili och

Scullion 1997).

Christensen (1977) visar att pressdraghållfastheten hos borrkärnor av AG är

bättre om beläggningen legat på en dränerande underlag än en inte dränerande

sådan (i det senare fallet en sk. helbituminös överbyggnad, utan obundna lager
mellan beläggning och undergrund).

Stevens (1958) har gjort observationen att strippingskadade beläggningar, lagda

på obundna bärlager i USA, ofta hade ler- och siltfyllda krackeleringssprickor.
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Tydligen hade vattenmättat finmaterial från underlaget pumpats in i sprickorna

vilket bl.a. innebär att återläkning av asfaltmassan inte längre kan ske.

Vid svenska förhållanden torde tjällossningen utgöra den mest kritiska

perioden (jfr. Höbeda 1996). Skador kan t.0.m. uppkomma vintertid av saltlösning

som trängt in i beläggning och inte fryser förrän vid minusgrader (Höbeda 1998,

opubl. mat.) Enligt inventering, utförd av Hicks (1991), är också stripping-

problemen mest frekventa i de av USA:s delstater där frys-töväxling förekommer

(figur 1b).
I Colorado, USA, menar man däremot att sommarförhållanden med häftiga

skyfall, som direkt följer efter en varm period, är skadligast för asfaltbeläggningar

med dålig vattenkänslighet (Aschenbrenner 1995). Stripping är t.0.m. vanlig i

ökentrakter, med mycket ringa årsnederbörd, men där enstaka, mycket häftiga

skyfall kan förekomma. Detta kanske även återspeglas i testmetodiken som man

valt i USA med varmvattenlagring vid 60°C under förkonditioneringen, jfr. kap. 6.

Stripping utgör t.0.m. ett problem i Saudi-Arabien (Aikli 1997) beroende på

häftiga skyfall, men också på läckage från vattenledningar m.m.

En nylagd beläggning är mest känslig för stripping, förorsakad av nederbörd

samt enligt Gokhale och Kanase (1996) krävs det vid indiska förhållanden ca 5

dygn innan vidhäftningen sten-bitumen blivit tillräcklig. I allmänhet sker enligt

amerikansk erfarenhet stripping också vid ganska unga beläggningar, i varje fall

såvida vidhäftningsmedel inte används, (jfr. figur 2a och b). En viss

bitumenåldring kan vara gynnsam från vidhäftningssynpunkt (Höbeda och Chytla

1994). Hårdare bitumen förträngs svårare från stenytan (kap. 4) och bitumenet

kommer även att väta stenenbättre.

Stenmaterialegenskaper anses vara dominerande för asfaltbeläggningars

vattenbeständighet, men även bitumenet spelar en roll i sammanhanget (jfr. kap. 3

och 4). Utländska utredningar har visat att stenmaterial av mycket olika

petrografisk sammansättning kan vara involverade i strippingskador , men att

hydrofila bergarter, med hög halt av kiselsyra är överrepresenterade (figur 3 och

tabell 1). Samtidigt är massa- och klimatbetingade faktorer av betydelse, val av

vidhäftningsmedel m.m. På senare tid har det även blivit mer och mer aktuellt att

återanvända asfaltbeläggning enligt olika tekniker. Man använder sig därvid av

stenmaterial som redan har bitumen påytan, dvs. en sorts förbituminisering har

skett (jfr. kap. 3.2). Ofta har dock asfaltgranulat som lagrats olämpligt hög

vattenkvot.
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Tabell] Sammanfattning av risker för bergarter (och mineral) för att

medverka till vidhaftningssvikt hos asfaltmassa (Stuart 1989)

_Slght StrippiLg | Moderate StrippinL I Severe Stripping
a) Minerals

Biotite Biotite Biotite

Hornblende Hornblende Hornblende

Feldspars: Feldspars: Feldspars:
o Labradorite o Oligoclase o Oligoclase
- Bytownite - Albite o Albite
0 Anorthite o Anorthite o Anorthoclase

Chlorite Garnet o Microcline
Sericite Muscovite Quartz 0 Perthite
Diopside Muscovite . Andesine

OliVine Charlcedony
Pyroxenes Quartz
Augite
Calcite

b) Igneous Rocks
Gabbro Biotite Granite Granite
Basalt Basalt Biotite Granite
Greenstone (Basalt)
Quartz Dolerite

Diabase

Scoria, Slag

Peridotite

Olivine Dolerite w/Analcite

Quartz Diorite

Andesite

Diabase

Aplite Granite
Pegmatite Granite
Soda Granite

Granite Porphyry
Granodiorite

Obsidian

Albitised Olivine-Diorite

Diorite

Rhyolite
Trachyte
Pumice

Dacite

Syenüe

 

c) Metamorphic Rocks

 

Siliceous river Sand

Siliceous Sand w/Iron Oxide

Coat

Biotite Feldspar Gneiss

Feldpathic Quartz-Sercite
Gneiss

Quartzite
Granitic Gneiss

Quartz-Sericite Schist

  

Serpentine Granitic Quartz-Feldspar Feldspatich-Quartzite
Gneiss Biotite Schist

Siotite-Muscovite Schist Muscovite Schist
Diabase-Hornfels

Hornblende-Gneiss

Biotite Schist

d) Sedimentary Rocks

Limestone Limestone lron Oxide-Rich Arkose

Dolomite Dol0mite Chert

Graywaxke Limerock Flint
Limerock Reef Coral Breccia

Calcareous Sandstone Feldspatic Sandstone
Sandtonse
Charl

 

Oolitic Limestone

Argillaceous Sandstone
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2 Olika vidhäftningsfenomen och -teorier.
Olika teorier finns för att förklara vidhäftningsfenomenet, men ingen är tillfyllest

utan det rör sig snarare om ett samspel mellan olika faktorer. En rent fysikalisk

förklaring är inte möjlig. Klimat- och trafikbelastning m.m. är av betydelse. Man

kan skilja mellan en aktiv vidhäftning (bitumen förtränger vatten på stenytan) och

en passiv vidhäftning (bitumenet på stenen motstår angrepp av vatten). Dessutom

skiljer man mellan adhesions- och kohesionsförlust, även om båda kan

förekomma samtidigt i asfaltmassan. I det senare fallet uppmjukas dock bitumenet

av vatten, snarare än att det skalas av från stenen (renodlad stripping ).

Asfaltmassa har samtidigt en återläkande förmåga och många skadefenomen (i

regel tunna sprickor) som kan iakttagas under tjällosssning, kan försvinna efter

trafiknådning och under varmare väderlek.

Från de amerikanska i,state-of-the-art-rapporterna, kan man således urskilja

bl.a. följ ande orsaker till vidhäftningssvikt i asfaltmassa:

Avskalning av bitumenfilm från stenyta ( detachment , stripping )

Förträngning ( displacement ), bitumenet ansamlas till droppar på stenen

Brott av bitumenfilm (vid skarpa korn eller vidhäftande fina korn)

Porvattentryck (trafikbetingat, ofta innebärande kohesionsförlust) kan även

uppstå när vattenmättad beläggning värms av solstrålning

Spontan emulsifiering (s.k. inverterad emulsion med vattendroppar i

bitumenet bildas) beroende på förekomst av lermineral eller kemilalier

Hydraulisk scouring (främst suget efter ett passerande fordonsdäck som

plockar bort försvagat bruk mellan stenarna, samt sedan själva stenen)

Osmotiska effekter (speciellt om halkbekämpningsmedel används?)

Beaktas måste att de större stenarna i asfaltmassa täcks en blandning av

bitumen och mer eller mindre väl dispergerad filler. Även filleregenskaper kan

vara av betydelse (jfr. Höbeda 1994). En del teorier har framförts med avseende

på interaktionen mellan mineral och bitumen som grundar sig på:

Adhesion (ytspänningsförhållanden)

Yttextur, spec. yta, porositet m.m.

ytenergi (termodynamisk stabilitet eftersträvas i gränsskiktet sten-bitumen och

gör att bitumen adsorberas men också kan förträngas av vatten)

elektrokinetiska egenskaper (ytladdningars tecken och intensitet hos stenyta).

kemiska reaktioner i stenytan (med beståndsdelarna i bitumen) i närvaro av

ytvatten

molekylär orientering i bitumenet (beror på polariteter och fördelningen av

ytladdningarna på mineral)

termisk kontraktion-expansion (frys-tö-växling, varvid mikrosprickor

uppkommer i gränsfasen sten-bitumen)

Kemiska reaktioner av lösningar av halkbekämpningsmedel. Här är

kunskapen ringa. (Det är dock känt att vissa stenmaterial kan sönderfalla vid

frysning).

I regel bestäms motståndskraften mot stripping av en kombination av orsaker

vars enskilda bidrag är svår att reda ur (jfr. dock Kiggundu och Roberts 1988).

Många studier har gjorts, också av grundforskningskaraktär och på senare tid inte
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minst i flera SHRP-projekt, men utfallet har varit ganska magert när det gäller att

förhindra stripping.

En del av de ovanstående teorierna tas upp i de nedanstående avsnitten.

Bakteriell nedbrytning av bitumen som resulterar i strippingfenomen, ofta

innebärande emulsifiering av bitumenet, har beskrivits av Brown och Darnell

(1987). Denna process tas dock annars inte upp i litteraturen som behandlar

vattenkänslighet hos beläggningar. Ganska speciella förhållanden ska förmodligen

vara rådande för denna typ av nedbrytning, bl.a. organisk jord i kontakt med

bitumen. (I sammanhanget kan nämnas att bakterier används vid separering av olja

från oljeförande sand, en f.n. föga ekonomisk process).
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3 Stenmaterialfaktorer.

Stenmaterialegenskaperna anses ha en dominerande inverkan från

vidhäftningssynpunkt, men även bitumenegenskaper, massatyp, överbyggnads-

konstruktion m.m. spelar avgörande roller. Enligt en inventering av stenmaterial-

problemen i olika delstater av USA (Hicks 1991) kan samtliga typer av bergarter

vara involverade i vidhäftningsskador (figur 2a). Vidhäftningsbefrämjande medel

ger en påtaglig förbättring, figur 2b, men innebär inte någon fullständig säkerhet.

Studier av stenmaterialets betydelse försvåras även av att andra faktorer

medverkar, massatyp, tillsatsmedel m.m. Svenska erfarenheter tyder också på att

bergartens vidhäftningsegenskaper blir av avgörande betydelse först vid

ogynnsamma kombinationer, t.eX. vid massa med låg bitumenhalt som samtidigt

utsätts för perioder med vattenmättning.

Sybilski och Mechovski (1996) visar t.ex. inverkan av såväl stenmaterial

som.m.assatyp på beständighet. Man har vid den polska undersökningen dock vägt

samman resultaten från två slags förkonditioneringar, dels vattenlagring vid 60°C,

dels 25 frys-töcykler med 2% NaCl-lösning. Även testresultaten har vägts

samman, såväl Marshallresultat, pressdragvärden som styvhetsmoduler. Detta för-

svårar en mer ingående granskning av resultaten. Kvartsit får dock enligt figur 4

dåliga värden vid samtliga massatyper, medan resultaten är varierande för

bindlager med högre hålrumshalt. För denna mer känsliga massatyp kan även

basiska material som kalksten och basalt ge dåligt resultat och

vidhäftningsbefrämjande åtgärder är då motiverade. Det finns dåliga erfarenheter

från kvartsit i dränbeläggning (Höbeda och Said 1994) och ibland från

skelettasfalt (Jacobson 1998). Trots detta kan kvartsit visa god vidhäftning vid

provning av vidhäftningstal hos asfaltmassa (Viman 1994). Problemen med

kvartsit beror dock delvis på ett sprött material.

                             

.. ..................................... .........w .... ..\ ..........................g .... ..

.... ..... ° " *°
. *s\ \ \ TS

.......

.. .§5 ,. .ån/.k a/A/H.%//>////ø/r/_/////ø/z7/øz

No Promem o ?t á Gfe áhâkdiaáne /Dâheârâcke

High; L 2 Low; X 2 Mean; S = Standard Devlatlon

Figur 4a Betydelsen av stenmaterialtyp på förekomst av vidhäftningssvikt för
asfaltbeläggning enligt inventering av erfarenheter i USA:s delstater
av Hicks (1991), jfr med tabell 1.
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Figur 4b Bortgång av hårt bundet ytvatten från kvartspulver vid upphettning
(Thelen 1958).

För att stenmaterialet i varmmassa ska täckas med bitumen och få en god

vidhäftning måste det vara upphettat till 150-2000C varvid bitumenets viskositet

motsvarar ca 120cP (Ponalho och Lengauer 1984). Förlängd tid för upphettning

och blandning resulterar i en massa med bättre bitumentäckning, större insugning

av bitumenet i porerna av stenen och förbättrad vidhäftning. Negativt är dock att

alltför stor bitumenförhårdning kan äga rum.

Under begreppet vidhäftning sten-bitumen i närvaro av vatten avser man i regel

det grova stenmaterialet i en asfaltmassa. Enklare vidhäftningstester (typ rullflaska

m.m.) utförs även på den grövsta analysfraktionen i en asfaltmassa. I praktiken

kan dock de finare partiklarna ha större betydelse (Hicks 1991), särskilt för en tät

asfaltbetong där de finare partiklarna dominerar. Dålig finmaterialkvalitet för

ofta till en särskilt snabb nedbrytning av asfaltmassan (jfr. kap 3.1). Detta gäller

särskilt vid utländska förhållanden med vittrad berggrund. Detta innebär att

skadliga, vattenkänsliga vittringsprodukter anrikas i finmaterialet vid krossningen.

Sådana omvandlade stenmaterial karakteriseras i regel av dåliga vidhäftnings-

värden.

En allmän uppfattning är att sura stenmaterial, dvs. sådana som innehåller

hög halt av SiOz (enligt totalkemisk analys), har dåliga vidhäftningsegenskaper i

närvaro av fuktighet. Pulver av en sur bergart kan dock ge en basisk reaktion

med vatten beroende på utlösning av alkalijoner (jfr. nedan). Vattenmolekyler

närmast mineralytan får en mycket hård bindning och det har visats att ett

monolager av vattenmolekyler finns kvar på kvartsytor även efter upphettning till

mycket höga temperaturer. Thelen (1958) hävdar att vidhäftningen på hydrofil

sten blir fullständig först när det sista lagret av vattenmolekyler avlägsnats genom

upphettning. I sådant fall behövs inte vidhäftningsbefrämjande medel. Försök,

gjorda med kvartspulver i s.k. absorptionscell redovisas i figur 3b).
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Mineralytorna i en bituminös massa har förmodligen ett hårt bundna lager av

vattenmolekyler. Ponalho och Lengauer (1984) har med hjälp av

svepelektronmikroskop observerat vattenfyllda bubblor i bitumenet som fäst på

mineralytor (förmodligen härstammande från porerna i stenmaterialet eller

bortdrivet ytvatten?) Det är också känt att Vidhäftningen hos ett visst stenmaterial

förbättras vid genomgången av torktrumman i asfaltverk, men systematiska

undersökningar saknas. Tremblay mfl. (1996) anser att den förbättrade

Vidhäftningen vid Värmebehandlat stenmaterial beror på uppkomst av

mikrosprickor varvid bitumenet bättre kan absorberas.

Egna undersökningar (Höbeda 1991) av vidhäftningsegenskaper hos olika

stenmaterial visar tydligt skillnaden mellan sura och basiska bergarter vid

rullflaskeförsök (figur 521). Denna skillnad kan dock utjämnas vid användning av

vidhäftningsbefrämj ande medel (figur 5b). I en och samma bergtäkt kan det också

förekomma bergartsmaterial med stora skillnader i vidhäftningsegenskaper, figur

6, jfr. Höbeda (1997). Rullflaskemetoden relaterar dock inte väl till beständighet

hos asfaltmassa.

I verkligheten kan dock bergarter av olika slag vara involverade i skadefall som

beror på dålig vidhäftning (tabell 1 och figur 4a). Kvartsit som är en extremt

sur och hydrofil bergart, kan i vissa fall ha bra vidhäftning, medan ett typiskt

basiskt , hydrofobt stenmaterial som kalksten ha dålig vidhäftning. Ibland kan

detta, som redan behandlats i det ovanstående, bero på förekomst av hydrofila

lermineral. I praktiken samverkar flera olika faktorer till Vidhäftningen och de

enskilda parametrarnas bidrag kan vara svår att mäta. Naturgrus anses av Saether

(1948) vara hydrofobt även om det består av hydrofila bergarter (jfr. dock tabell

1) beroende på att ytan är vittrad och täckt med bl.a. järnhydroxid på ett i detta

sammanhang gynnsamt sätt (jfr. nedan). Enligt figur 2 är dock naturgrus inte helt

problemfritt.

Vidhäftningsförmågan hos stenytorna till bitumen, men också till fuktighet,

beror på förekomst av restvalenser (Saether 1948). Detta innebär inte

nödvändigtvis att höga ytladdningar (dvs. hög polaritet) är till fördel eftersom

vattnet också är högpolärt. I USA hävdas det tom. att nykrossat stenmaterial har

sämre vidhäftning än åldrat material i upplag beroende på att de yttre

vattenmolekylerna ersätts med organiska föroreningar, såsom fettsyror,

adsorberade från luften, speciellt i närheten av asfaltverk (Taylor och Khosla

1984). Stenytorna blir därmed mer oljefoba . Den höga ytenergin hos nykrossat

material innebär att bitumenfilmen på stenarna lättare förträngs av det polära

vattnet när detta blir tillgängligt. Verifiering genom försök verkar dock saknas.

Möjligen kan en utlösning av alkalijoner ske något som sänker ytvattnets pH-

värde (jfr. nedan).

Kemiska och elektrokinetiska interaktioner är av betydelse för Vidhäftningen.

Höga pH-värden och höga zetapotentialer (övervägande negativa ytladdningar)

anses medverka till dåliga egenskaper, men även här är dokumentationen

bristfällig och motsägelsefull. Även kalksten, som anses ofta vara elektropositiv,

kan ha negativa ytladdningar. Försök att mäta zetapotentialer har inte alltid gett

några entydiga samband med vidhäftningsegenskaperna, men resultatet är också

pH-beroende. Stenytorna har i regel negativa ytladdningar och förekommer det

rikligt med negativt laddade anjoner i bitumenet uppkommer det repulsions-

effekter. Katjoniska additiv används därför som vidhäftningsbefrämjande medel
(kap 7).
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Resultat från rulUZaslçförsök med olika bergarter, a)utan och [9) med

vidháftningsmedel (HÖbeda 1991).
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Figur 6 Resultat från rullflaksförsök med två bergartskomponenter från
samma bergta'ckt, gabbro resp. granit med dålig vidhaftning (HÖbeda
1997)

Hagen m.fl. (1996) visar genom zetapotentialmätningar att stenmaterialytor har

negativa ytladdningar, oberoende av stenmaterialens strippingegenskaper, men

silanbehandling för vidhäftningsförbättring ger positiva laddningar. Av betydelse i

sammanhanget kan vara att det visats att asfaltener (utfällda från bitumen) hade

negativa laddningar och en positiv stenyta innebär attraktionskrafter. Lin-Yu och

Lin (1995) har även funnit att släckt kalk som beståndsdel i fillern ger positiva

ytladdningar.

Förvånansvärt höga pH-värden erhålls med t.ex. granit, något som beror på en

utlösning av alkalijoner i fuktig miljö (figur 7a och b). Kvarts ger enligt figuren

inte en sådan reaktion. Mineralet är dock lösligt i alkalisk miljö och mineralytan

kan då angripas. Tarrer (1996) har mätt upp högapH-värden hos ytvattnet på

stenmaterial, även från sura bergarter och menar att sådana höga värden är till

nackdel från vidhäftningssynpunkt.

Jamieson m.fl. (1993) har konstaterat att pH-värdet är större än 9 även vid

användning av sura stenmaterial, beroende på att alkalier löses ut från stenytorna.

Detta kan innebära att kiselsyra löses upp i den alkaliska miljön och bidrager till

stripping. Beståndsdelar från bitumenet som fällts ut i stenytan tvättas ut av fukt,

lättast karboxylsyror, svårast fenoler. Tarrer (1995) har infört en kemisk

förkonditionering före bestämning av vidhäftningstal, innebärande att
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provkroppen kokas i vatten med pH ca 13. Det hävdas att bättre Överensst'ammelse
då erhålls med erfarenheterna från praktiken, Vidhäftningen på lång sikt och
inverkan aV Vidhäftningsförbättrande medel.
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Figur 7 pH-värden för a) suspension av stenmjöl Och vatten och 19) hos vattnet
på stenyta. Enligt Scott m.fl. (1977) resp. Tarrer (1996)
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En pH-test på ett i vatten utrört bergartspulver kan enligt Scott (1977) vid höga

värden påvisa förekomsten av från vidhäftningssynpunkt negativa alkalijoner (jfr.

figur 7 Och nedan). Här avses förmodligen inte karbonatbergarter. Ponalho och

Lengauer (1984) rekommenderar mätning av pH-värdet hos en finfraktion av

bergartsmaterialet utrört i vatten efter en definerad nötningsprocedur, som

komplement till mer konventionella pressdragförsök (jfr. kap 6) på asfaltmassa.

Man menar att genom detta förfarande erhålls bättre överensstämmelse med

vägerfarenheter. Speciellt gäller detta för asfaltmassor som innehåller

vidhäftningsförbättrande medel.

Mack (1941) verkar vara den förste att påvisa den negativa inverkan av kalium-

och natriumjoner som löses ut från mineralytor (Lex. fältspater m.m.). Dessa

katjoner ger tillsammans med karboxylsyror från bitumenet upphov till kemiska

rektioner, s.k. förtvålning på stenytorna. Dessa reaktionsprodukter är dock

vattenlösliga och en asfaltmassa med sådant stenmaterial är benäget till

stripping . En intressant aspekt i sammanhanget är tillförseln av natriumjoner

med halkbekämpningsmedel under vinterhalvåret och dess inverkan på

vidhäftning. Här är man inne på ett ännu ganska outforskat område även om

gjorda fältiakttagelser tyder på en negativ inverkan (Höbeda, opubl. mat. 1998).

Natriumkarbonatlösning av olika koncentration har använts vid

vidhäftningsförsök för att påskynda bitumenavlossningen vid bedömning av olika

stenmaterial (Riedel och Weber 1933). Koksaltlösning har även använts vid

studier av vidhäftning i Kanada (Brown och Kunze 1972). Inverkan av

saltlösningar, med och utan påkänning av frys-töväxling, behandlas mer ingående

i kap. 6.

Innehåller bergarten mineral som är rika på kalcium, magnesium, järn och

andra tungmetaller (ev även aluminium)får man däremot kemiska ytreaktioner

som ger vattensäkra bindningar. Den typen av bergarter är i regel rika på mörka

mineral (innehållande Fe och Mg) och är hydrofoba. Kalcium (i form av släckt

kalk) och i viss mån järnföreningar används även i praktiken utomlands som

vidhäftningsbefrämjande tillsatsmedel (jerkap. 7). Naturgrus goda vidhäftning

anses således bero på utfälld järnhydroxid på stenytorna (Saether 1948).

En geometrisk faktor av betydelse kan vara att skarpa stenkanter bildar

svagheter där bitumen lättast brister och förträngning av vatten sedan kan ske,

speciellt vid låga temperaturer. En låg bitumenhalt förefaller vara till nackdel.

Mekaniska interaktioner mellan mineralyta och bitumen är även av betydelse.

Skrovliga stenytor täcks svårare än släta av bitumen vid massaframställning, men

när bitumenet väl fäst, har man också i regel fått en fastare bindning. Vid glatta

ytor förträngs bitumenet mycket lätt och det verkar också enligt rullflaskeförsök

som om vidhäftningsbefrämjande kemikalier (aminer) har svårt att ge en

nämnvärd förbättring (figur 5a och b).

Porositeten hos stenmaterialet utgör en annan materialegenskap av betydelse.

En viss porositet anses ge bättre fäste åt bitumenet, men bitumenuppsugningen

(selektiv insugning av lättare bitumenkomponenter) får inte bli alltför stor, något

som i så fall kan resultera i accelererad bitumenåldring och försprödning av

asfaltmassan. Bitumenabsorptionen kan ske under lång tid (figur 8).

Vattenabsorptionen i stenmaterialet kan ge viss vägledning, bitumenabsorptionen

har konstaterats vara 50-80% av denna (Kandahl och Kathri 1992). Porer

<1 mikron anses inte länge kunna suga in bitumenbeståndsdelar. Lin och Lin

(1997) har observerat att vid värmelagring expanderar luften i stenmaterialets
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Lenghauer (1984) har observerat vattenfyllda bubblor i bitumenfilmer.

   

 

     

vidhäftningsskador. Enligt Parker och West (TRR No. 1337, 1992) är dock

residualfukt skadlig i sura , men inte basiska bergarter (endast kalksten har

undersökts i det senare fallet). Kennedy och Huber (1985) har inte funnit något

samband mellan vattenhalten i stenmaterialet efter tillverkning, såväl i trum- som

satsblandningsverk, och funktionsrelaterade egenskaper. Inverkan av hålrum i

asfaltmassan var stor och överskuggade förmodligen inverkan av andra faktorer.

Kim (1985), som studerat asfaltmassa med stenmaterial som absorberat O, 1 och

2% vatten, har funnit att dåliga vidhäftningstal erhållits med den högsta

vattenhalten, medan förbättrat resultat erhölls vid 1% vattenhalt vid

laboratorieförhållandena. Förmodligen räckte vattenhalten lagom till för att

förhindra bitumenabsorption så att bättre täckning med bindemedlet erhölls.

Dessutom förbättrades mässans packningsegenskaper genom en viss

skumningseffekt . Den högsta vattenhalten hade däremot negativ inverkan.
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Figur 8 Asfaltabsorption i porösst stenmaterial som funktion av tid (Kandahl
och Kathri 1992)

Porösa stenmaterial kan dessutom vara svåra att torka, speciellt i

trumblandningsverk, som dominerar i USA. Detta anses bidra till



I Sverige kommer extremt porösa stenmaterial inte till användning. I delar av

landet är dock stenmaterialet glimmerrikt och mineralet spaltar extremt lätt upp

och glimmerpackarna hos det grova stenmaterialet och i synnerhet i finare korn är

bitumensugande. Bitumenhalten bör ökas i sådana fall, ca 0,5% kan vara ett

riktvärde.

3.1 Finmaterialets betydelse.

De finaste beståndsdelarna i stenmaterialet (fina fillerkorn) utgör beståndsdel av

bindemedlet och är nödvändiga för att ge en asfaltmassa med goda mekaniska

egenskaper och beständighet. Den komplexa fillerproblematiken har tidigare

behandlats i en litteraturstudie (Höbeda 1994). En god fördelning av fillern är

även nödvändig och en homogen blandning kan kräva specialförfaranden (jfr.

Höbeda och Chytla 1997).

Vidhäftande hud av finmaterial (lerig eller siltig beskaffenhet) på

stenmaterialet har en negativ inverkan på vidhäftningen genom att försvaga

bitumenets bindning till stenytan, men enskilda korn kan också punktera

bitumenfilmen. Tvättning av stenmaterialet kan i sådana fall innebära en

förbättring. Vid ogynnsam. mineralogisk sammansättning (dvs. hydrofila ytor) kan

Vidhäftande damm t.o.m. suga åt sig fukt genom bitumenfilmen. Hydrofoba

bergarter ger dock upphov till mer finmaterial än hydrofila (Bergan 1992), främst

beroende på att de i regel är mer omvandlade. Förekommer det

omvandlingsprodukter i form av vattenkänsliga lermineral i bergarten, får man ett

stenmaterial med dåliga vidhäftningsegenskaper. Detta torde vara en av

förklaringarna till att hydrofoba bergarter i praktiken ibland är dåliga från

vidhäftningssynpunkt (jfr. tabell 1 och figur 2). Finmaterialet har en hög specifik

yta och vid ogynnsamma förhållanden kan förstörelse av beläggningen ske snabbt.

Svällande lermineral, som ger upphov till vattenkänsliga beläggningar, utgör ett

välkänt problem i de delar av Europa som inte varit utsatta för en sen nedisning

som Skandinavien. Fleischhacker (1964) nämner att lermineral kan emulgera

bitumen och förorsaka stripping. Möjligen kan även lermineral från underliggande

obundet lager ha medverkat till stripping av asfaltbeläggning på väg E4 vid

Gränna (jfr. Höbeda 1996). Stevens (1952) har funnit att när stripping sker på

obundet bärlager är de uppkomna krackeleringssprickorna ofta fyllda med ler- och

siltpartiklar som förhindrar en återläkning av beläggningen.

Lermineral, som bildats som omvandlingsprodukt av primära mineral i

bergarter, kan vara av svällande typ, även om sådana påträffats endast lokalt vid

svenska förhållanden (jfr. Höbeda 1996). Innehåll av lermineral ger upphov till

svällning av asfaltmassan samt i Tyskland och Österrike bedöms således

vattenkänsligheten genom ett svällningsförsök på provkropp av asfaltmassa (jfr.

kap. 6). Figur 9 visar dynamiskt krypförsök, utfört på torra resp vattenmättade

provkroppar av asfaltbetong med sand av olika kvalitet (varierande innehåll av

svällande lermineral). Vidhäftningsbefrämjande medel av amintyp fungerar dåligt

i sådana fall och släckt kalk utgör en lämpligare tillsats genom att lermineralen i

stenytan kan inaktiveras och vattenkänsligheten därmed reduceras. Vid försök,

som går ut på jämförande våt/torrprovning av asfaltmassans mekaniska

egenskaper, får man också indirekt fram inverkan av finmaterialegenskaper. Vissa

vidhäftningstester som Net Absorption Test utvecklad inom SHRP's
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asfaltprogram (AASHTO TP 6-93) och hygroskopicitetsprovning enligt ASTO

(TIE 215) utförs dock på fina partiklar dock inte filler, jfr. kap 12. Hygrosko-

picitetstest relaterar i hög grad till förekomst av lermineral.
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Figur 9 Dynamiskt krypförsök, gjort på torra och vattenmättade provkroppar
av asfaltbetong, innehållande sand med svällande lermineral
(Schellenberg 1988)

En intressant iakttagelse är (jfr. Höbeda 1991, Viman 1996) att sur kvartsit kan

ge asfaltmassa med god beständighet Vid laboratorieförhållanden, medan stripping

kan ske i Vägen beroende på mera komplexa påkänningar. Orsaken kan vara den

att skadliga, svällande och vattensugande beståndsdelar saknas. Det förefaller som
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olika kriterier gäller för grovt resp. fint stenmaterial, i varje fall med bitumen

använt i Sverige.
Strippingproblemen anses bli särskilt allvarliga när finmaterialet är av dålig

beskaffenhet eftersom man då får en kohesionsförlust i massan (Hicks 1991).

Enligt förslag till europastandard för stenmaterial till vägbeläggningar

(lägesrapport av HÖbeda 1995, jfr. också Höbeda och Viman 1981) bestämmer

man finmaterialkvalitet genom sandekvivalent- och metylenblåabsorption

( blåvärdesprovning ). Samband har visats mellan vattenkänslighet hos asfaltbe-

tong och sandekvivalentvärde (en metod som ger utslag både på halt finmaterial

som dess mineralogiska beskaffenhet), jfr. figur 10. Vissa relationer mellan sand-

ekvivalent och stripping av laboratorietillverkade provkroppar har också påvisats

av Clough och Martinez (1991) samt Livneh och Halpern (1967), figur 11.

Metoden är också medtagen som materialtest i Superpave-systemet i USA för att

påvisa förekomst av skadliga lermineral.

Sandekvivalenten är dock inte användbar för en allmän bedömning av

finmaterialet, men kan vara en värdefull test för bedömning av materialet i en viss

bergtäkt. Vittrat berg eller lerföroreningar i grus resulterar i låga (dåliga) värden.

Kalkstensfiller, som har hög halt av mycket fina korn, ger dock också dåliga (dvs.

låga) värden. Egna opublicerade försök från tidigt 70-tal visar dock att metodens

utslagskraft ökar om testen modifieras så att flockuleringstiden för finmaterialet

ökas. Då får också kalkstensfiller en riktigare klassificering.

Blåvärdet indikerar i första hand förekomst av svällande lermineral och den

negativa inverkan av sådanapå asfaltmassa är välkänd. Försök som gjorts i

Colorado, USA, har visat att blåvärdet i regel väl klassifierar stenmaterial med

avseende på vidhäftningsegenskaper, till skillnad från sandekvivalentförsök (figur

10). Eager (1964) har tidigare påpekat att stenmaterialet i västra USA ofta

innehåller vittringsprodukter och inte är rensat genom glaciala processser, något

som t.ex. skett vid svenska förållanden. Aschenberger och McGennis (1994) visar

att svällningen relaterar till nivån av våt pressdraghållfasthet, jfr. även bilaga 1.

Zube och Cecheni (1965) beskriver Vägskador i Kalifornien som beror på sväll-

ning och krympning av beläggningen. Stenmaterialet beskrivs som

vattenabsorberande och svällande, men speciella stentester beskrivs inte. Det har

också påpekats att svällande lermineral kan inaktiveras vid genomgången av

torktrumma (Ruck 1976), men denna process är tydligen inte tillfyllest.

Hög halt av flakiga glimmer i finmaterialet innebär att bitumen binds till

glimmerfjällen och sugs in i glimmerpackarna samt bindemedelshalten måste

därför korrigeras (jfr. figur 12). Eftersom glimmerhalten är oregelbundet fördelad

i bergarter innebär hög glimmerhalt risk för asfaltmassa av dålig, ojämn kvalitet.

Glimmerrika bergarter brukar dock ha höga kulkvarnsvärden och undviks som

regel av den anledningen. Hård kubisering av inhomogena, glimmerrika

stenmaterial kan dock resultera i låga kulkvarnsvärden varvid glimmern anrikas i

stenmjölet. Risken att få glimmerrika material är störst i AG-lager där också

bitumenhalten ligger, från beständighetssynpunkt, på kritiskt låga nivåer. Någon

pålitlig metod att mäta glimmerhalten i bergarter föreligger inte, även om halten

glimmerfj äll kan bestämmas i fina fraktioner under förstoring.
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Figur 10 Rangordning av resultat från tester för 'finmaterialkvalitet'ü a)
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sandekvivalent och b) mezylenblåabsorption. Erfarenehter av
asfaltmassa innehållande materialen i fråga (Aschenbrenner och
Zamora 1996)

VTI NOTAT 35-1998



           

100 Volues plotted ct opttmum bntumen
centent for immedxote mommum

qo _ Marshall siobc'litg (O 257°A40°4055340Lloul

_--Voluzs plotted at 5% vonds
\o (o25%A40%I 557431-1059 /

° 50 I //
L I

.93 I | I Å0 | /n
g '70 I 1 A/ L

s 1 /
§ 60 I / 1 Å
a) I I / // /

§9 , . A 45/
E 50 7 //5
E . 4/ / .
_. å ä .L Z / l
8 40 1% ° 1/ /\0 70/
LH /l /

U /ol 0
x / ' \° y I
-+- 330 I O / I l

s 0 I
9 2 / '/ A '-v-i 0 M A

U3 / I ' _/' / I 1
T? Ig s 0 H/ I I
_ |__9 y 1
o I I 1

      

10 20 30 40 50 60 70 80
Sand Equivdemt Number' (M Lime) 70

Figur 11 Samband mellan vidhaftningsegenskaper (från statiskt tryckförsök)

och sandekvivalent hos använda stenmaterial (Livneh och Halpern

1967)

En metod att bedöma vattnets bundenhet genom mätning av

dielektricitetskonstant beskrivs av Scullion och Saarenketo (1997). Man menar sig

ha funnit en bra relation till lämplighet hos bärlagermaterial i Finland och USA.

Förmodligen bör en sådan test även indikera strippingbenägna stenmaterial i

synnerhet med avseende på finmaterialegenskaper.

Fillerproblematiken har tidigare behandlats av Höbeda (1994). Enligt förslag

till europastandard för stenmaterial till asfaltbeläggning (prEN13043) ska

blåvärdesprovning utföras om halten <0,063 mm ligger mellan 3 och 10% i

fine aggregate (dvs. material <2 mm). Om halten är större än 10% krävs

däremot speciella fillertester. Ett kemiskt aktivt filler kan användas som

vidhäftningsbefrämjande tillsats, släckt kalk och cement utgör typiska exempel

(jfr. kap. 7).
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Figur 12 Svepelektronmikroskopisk bild visande porositeten i en glimmerpacke
från gnejs av sedimentá'rt ursprung (förstoringar 1000 resp. 5000
gånger)
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3.2 Stenmaterial, återvunnet från bituminös beäggning.
Återvinning av asfaltbeläggning blir allt vanligare, framför allt för att uppfylla

kraven på en god miljö. Någon systematisk studie med avseende på hur

stenmaterial påverkas från vidhäftningssynpunkt genom en återvinningsprocess är

inte känd. Från laboratorieförhållanden finns det dock vissa indikationer på att

återvunnet material ibland t.o.m. kan få förbättrad vattenkänslighet eftersom

stenytorna redan i förväg blivit hydrofobierade och bitumenklädda. Motsägande

uppgifter finns dock i litteraturen.

Stroup-Gardiner m.fl. (1995) påpekar således den goda vidhäftningen hos

asfaltmassa, innehållande återvunnet material. DeKold och Amerkhanian (1993)

har i laboratoriet undersökt asfaltmassa, dels bestående helt av återvunnet material

från en strippingskadad beläggning samt fräsch massa, tillverkad av samma

stenmaterial och bitumen som använts i vägen och därmed finns i återvunnen

massa. Marshallprovkroppar av återvunnet material hade markant bättre Vidhäft-

ningstal än provkroppar av jungfruliga material. Tydligen hade stenmaterialet

dåliga vidhäftningsegenskaper och en uppkommen förbituminisering gav

förbättring. Fräsgranulat samt riven och krossad asfaltmassa gav samma resultat.

Vid undersökning av asfaltgranulat i bindlagermassa (Jacobsson, opubl. försök

1997) erhölls tendens till bättre vidhäftningstal för granulathaltig massa än för

massa framställd av jungfruligt stenmaterial. Hålrumshalten var ganska låg i

asfaltmassorna som framställts i trumblandningsverk.

I andra fall redovisas mer negativa erfarenheter från asfaltmassa innehållande

återvunnet material. Asfaltgranulat kan således innehålla fuktighet som är svår att

avlägsna i asfaltverket och Ruth (1985) påpekar att vidhäftningsmedel alltid

används i Florida i samband med varm återvinning. Samtidigt har en viss

vattenhalt i granulat en positiv effekt genom att förångningen nedsätter bitumenets

viskositet och underlättar packning, dvs. att massan får lägre hålrum, något som är

till fördel från vidhäftningssynpunkt. Denna effekt är dock svårkontrollerbar

(Rode 1991).

Scott (1992), som i Kanada undersökt asfaltbeläggning med tillsatt

återvinningsmassa, har funnit att i Vissa fall markant högre stripping erhållits, även

i så låga tillsatta halter som 20%. Vidhäftningsbefrämjande åtgärder kan bli

nödvändiga. Hålrumshalten i verksblandad massa låg dock genomgående mellan 3

och 5%. Kincaid (1994) har vid inventering av stripping i USA, funnit att skador

kan påträffas såväl vid beläggning av jungfrulig massa som vid massa

innehållande återvunnet material. Viss försiktighet kan därmed vara motiverad av

undersökningen att döma och vattenbeständighet måste provas även vid varm

återvinning, speciellt vid höga halter asfaltgranulat.

Haag m.fl. (1997) har följt upp provsträckor, lagda 1978, med asfaltmassa i

bär- och bindlager samt med en återvinningsprocent på 65-75%. Man har bl.a.

undersökt vidhäftningstal (Marshallvärden efter 25 resp. 56 dagars vattenlagring

vid 25°C. Någon inverkan av återvinningsmassa på vattenkänslighet kan inte

konstateras. Tillsats av släckt kalk vid kall återvinning rekommenderas av Zhon

och Nodes (1991) vid kall återvinning för att få bättre beständighet men även

bättre stabilitet tiden efter utläggning.
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4 Bitumenfaktorer.

En allmän uppfattning är att stenmaterialet har större betydelse på

vattenbeständigheten än bitumenet, men detta saknar inte betydelse. Faktorer som

kemisk sammansättning och hårdhet (viskositet) hos bitumenet inverkar således.

Bitumenet ska i möjligaste mån även kunna täcka fuktigt stenmaterial (aktiv

vidhäftning) och inte förträngas i närvaro av vatten (passiv vidhäftning). Tillsatser

finns för att förbättra både den aktiva och passiva vidhäftningen (kap. 7). För att

bitumenet ska kunna fördela sig på stenytorna, måste dess viskositet nedsättas

genom uppvärmning, emusifiering eller som tidigare ofta fallet med hjälp av

lösningsmedel. Vattnets viskositet är dock alltid lägre än hos bitumen samt vatten

utnyttjas därför också vid emulsions- och skumningstekniker, i kombination med

lämpliga tillsatser. Bitumen med hög viskositet, som väl fäst förträngs sedan

svårare av vatten från stenytor än ett mer lågvisköst bitumen. Detta innebär att ett

hårt bitumen i princip ger bättre vidhäftning än ett mjukt. Även polymer-

modifiering kan förbättra den passiva vidhäftningen (jfr. Davidson och Eyres

1993).

I realiteten består bindemedlet av en bitumen-fillerblandning och fillrets

egenskaper och inte minst fördelning med bitumenet är av betydelse (Höbeda

1994, Höbeda och Chytla 1997).

En viss, inte alltför långt gången åldring vid massatillverkning och utläggning

förbättrar även vidhäftningen (jfr. nedan), dels genom förhårdningen av bitumen,

dels genom den ökade polariteten hos ett åldrat bitumen (Jones 1991). Alltför

långt gången åldring (jfr. Edwards 1998) kan dock ge upphov till sprickor och

därmed sönderfall som i allmänhet börjar från beläggningens yta. Mjukt bitumen

har en stor fördel framför hårt, nämligen en bättre återläkningsförmåga. Även

bitumenhalten spelar dock roll i sammanhanget och återläkningen gynnas av en

hög halt.

Det har hävdats att vidhäftningsproblemen i USA markant ökat efter

oljeembargot i början av 70-talet beroende på omställningar i asfaltbranschen, mer

varierande bitumenkvaliteter, men också ett flertal andra faktorer även i samband

med massatillverkning (Santucci 1985).

Enligt inventering av vidhäftningsproblem i olika delstater av USA (Hicks

1991) kan inte motståndskraften mot stripping väsentligen förändras genom val av

annat bitumen. Vidhäftningsbefrämj ande medel (kap. 7) ger dock bättre effekt.

Olika bitumen kan dock ge olika resultat beroende på variationerna i kemisk

sammansättning men också interaktionen mellan molekylgrupper som påverkas

genom åldringen (Edwards 1998). Bitumenkemin är alltför komplex för att man

med utgångspunkt från den kemiska sammansättningen kan prediktera egen-

skaperna hos asfaltmassa, inte minst dess vattenkänslighet. Man har således inom

SHRP:s asfaltprogram tagit fram en ny modell, med bitumen som föränderlig

dispersed polar fluid , innebärande polära s.k. funktionella grupper i en icke

polär vätska. Man har framhållit amfotärernas (molekyler med både positiva och

negativa laddningar) betydelse för vidhäftning m.m. (Jones och Kennedy 1991).

Zolatorev m.fl. (1997) har undersökt vidhäftningsegenskaperna hos olika

bitumensorter genom att en glasskiva eller polerad bergartsyta täckts med

bitumenfilm och avlossningen i vattenbad har sedan mätts som funktion av tid och

temperatur. Man har också konstaterat en god korrelation med ett vidhäftningstal

som grundar sig på enaxiellt statiskt tryckförsök vid användning av samma
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stenmaterial i asfaltmassa, men olika bitumen, med Och utan vidhäftnings-

befrämj ande tillsatser.

Ursprungligen innehöll det första hypotetiska SHRP-förslaget till bitumen-

specifikation också kemiska krav som acid number och nitrogen factor ,

tydligen för att karakterisera vidhäftningsegenskaperna hos bitumen (jfr. SHRP

1989, Harrigan 1991b). Dessutom försökta man sig på en sk. healing factor

som ansågs relatera till bitumenets återläkning och mässans utmattnings-

egenskaper. Man har tydligen inte lyckats helt med den experimentella

verifieringen eftersom endast fysikaliska tester använts i slutgiltig bitumen-

specifikation. En annan orsak är förmodligen att stenmaterialfaktorer är av

avgörande betydelse för vidhäftningen och enbart bitumenegenskaperna inte är

tillfyllest.
Pylkkänen och Kellomäki (1993) har visat att stenmaterialets hydrofila resp.

hydrofoba egenskaper blir mest utpräglade med bitumen från Venezuela som har

en förhållandevis sur reaktion. Mindre sura bitumen ger inte så tydliga skillnader

från vidhäftningssynpunkt. Från vidhäftningssynpunkt fann man att endast

basiciteten hos bitumenet hade en klar korrelation, något som beror på förekomst

av svaga kvävebaser. Från bl.a. Hick\s state-of-the-art rapport kan man utläsa att

från kemisk synpunkt verkar det som olika basiska kväveföreningar, pyridiner,

fenoler och ketoner är till fördel från vidhäftningssynpunkt. Tjära med hög

fenolhalt är känd för god vidhäftning i närvaro av vatten, men är cancerogen.

Vissa föreningar som snabbast fäster sig vid stenytor, t.ex. karboxylsyror, tvättas

dock samtidigt lättast bort av vatten. Pyridin sitter däremot väl fast och därav

tydligen SHRst första förslag till nitrogen number .

Bitumen innehåller både polära och amfotära (sur och basisk reaktion

samtidigt) beståndsdelar som anses viktiga för vidhäftningen. De polära

bitumenmolekylerna orienteras till stenytor på ett visst sätt beroende på

laddningsfördelningarna på stenytor och polariteten hos bitumenmolekyler (Jones

och Kennedy 1991). Bitumenets polaritet 'ökar också genom oxidationen, men

man kan inte ta för givet att detta innebär förbättrad vidhäftning. Semi-blown

bitumen, som oxiderats redan vid framställningen, är dock känd för

beständighetsproblem (Lehovnec och Luxemburk 1995). I vissa fall behandlas

råolja med natronlut vid raffinering vilket då ger bitumenet ett innehåll av icke

önskvärda Na-naftenater. Man kan spåra vissa problem med dålig vidhäftning till

f.d. öststater där bitumenet ofta var av dålig kvalitet och hårt blåst för att få

önskvärd penetration.

Kincaid (1994) påpekar att den typen av vidhäftningssvikt som ger strukturell

nedbrytning beror på trafik och sker främst i hjulspåren. I de fall strippingen

beror på att bitumenet är dåligt, t.ex. starkt åldrat och försprödat, kan skadorna

däremot vara vanligast utanför hjulspåren, dvs. hos beläggning som inte trafikeras.

Studier i svepelektronmikroskop har visat att ett vidhäftningsbrott inte är rent

utan det föreligger ett tunt, för ögat osynligt skikt av bitumenmolekyler på

mineralytorna (Grasenick m.fl. 1984, Cawsey och Raymond-Williams 1990).

Bitumen kan åldras och försprödas när beståndsdelar med de lägsta molekyl-

vikterna sugs in i porösa stenmaterial, speciellt sådana med mycket fina porer (jfr.

figur 8). Vissa metalloxider (malmkorn) i stenmaterialet kan enligt Arand (1982)

påskynda bitumenåldring.

Inverkan av åldring på vidhäftning är som nämnts mycket osäker (Dukatz och

Phillips 1989). Vid laboratorieförhållanden kan asfaltmassa snarare förbättras av
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föregående värmelagring för att simulera korttidsåldringen (jfr. Höbeda och

Chytla 1994). Långtidslagring kan dock föra till förstörelse av bitumenet, men

sådana försök har veterligen inte utförts vid laboratorieförhållanden (jfr. dock

Hagen mil. 1994). Fuktighet torde i praktiken samverka med olika åldrings-

processer (jfr. Kap. 6.2.1) för förstörelse av bitumenet. Enligt Hicks (1991)

inventering i USA uppträder således vidhäftningssvikt ofta vid ganska unga

beläggningar och olika orsaker har varit medvållande till skadorna (figur 2).

Åldrat bitumen vållar sprickbildningar i ytlagret och därmed sten- och

bruksförluster.

Fysikalisk aktivering, t.ex. genom elektromagnetiska fält (Akoulich 1993,

Kalabinska och Wedroychovski 1996) eller genom mikrovågor förbättrar

vidhäftningen mellan sten och bitumen, men används av ekonomiska skäl sällan i

praktiken för detta ändamål. Al-Ohaly och Terrer (1989) har visat att behandling

med mikrovågor ger förbättrad vidhäftning genom att bitumenet får bättre kontakt

med stenytan, tränger in i porerna varvid bitumenfaktorer som molekylär

orientering och polära effekter kan samverka bättre med stenytan (figur 13).

Upphettning med mikrovågor är ibland använd vid varm återvinning av

asfaltmassa på vägen.

Egenskaperna hos bitumenet kan i hög grad påverkas genom tillsatser av olika

slag. Modifiering av bitumen med olika polymerer utförs oftast av andra orsaker

än för att förbättra vattenbeständigheten, men denna egenskap kan man få på

köpet . Vissa polymerer kan användas för att förbehandla stenmaterial och öka

klibbkraften . Samma sak gäller för tillsats av naturasfalt. I många fall bör man

dock använda sig av vidhäftningsmedel i kombination med polymerer.

Intressant nog så kan oljeskifferbitumen, som är föga lämpligt som bitumen för

högtrafikerade vägar beroende bl.a. på snabb åldring, ge förbättrad vidhäftning åt

vägbitumen (härstammande från råolja) om den blandas in som tillsatsmedel

(Meschin och Purre 1993, Ishai m.fl. 1996). Laboratorieresultat ges i figur 14.

Bitumenet är rikt bl.a. på fenoler som befrämjar vidhäftning.

Potschka (1988) har bestämt s.k. °,vidäftningsgränsviskositet i hos stenmaterial

bitumenkombinationer. Undersökningen gick ut på att en bitumenklädd analys-

fraktion utsattes i vatten för stigande temperatur tills bitumenet började lossna.

Viskositeten vid motsvarande temperatur bestämdes. En klassificering med skala

från 1 till 10 utarbetades, skedde bitumenavlossning vid en viskositet större än

3><107 mmZ/sek erhöll man vidhäftningsgränsviskositet 1 och vid en avlossning

vid 3><104 mmZ/sek fick man värdet 10. Ju högre tal desto bättre vidhäftning.

Resultatet beror på egenskaperna hos såväl sten som bitumen. Metoden har

använts för att påvisa verkan av olika vidhäftningsbefrämjande åtgärder, bl.a. i
fillerform, jfr. även Renken (1991).
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Figur 13 Tänkbara mekanismerför vidhaftningsförbättring bitamen-stenyta vid

användning av mikrovågsenergi (Al-Olhaly och Terrel 1989)
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Figur 14 Exempel på inverkan av bitamenegenskaper på vidha'ftning (retained

stabilily) hos direkt destillerat bitumen från råolja (SR) och

blandningar med 0ljeski17"erbitamen, Blend B) enligt Ishai m.fl. (1996).
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5 Massafaktorer.

Olika egenskaper hos asfaltmassa står i motsatsförhållande, god vattenbeständig-

het kräver således hög bitumenhalt och vid täta beläggningar även lågt hålrum.

Detta kan dock innebära försämrad motståndskraft mot plastisk deformation. Vid

asfaltmassa, t.eX. till bindlager, är det därför nödvändigt att god Vidhäftning 4

åstadkoms, vid behov med hjälp av tillsatser. Shatnawi m.fl. (1995) påpekar att en

reduktion av bitumenhalt med 0,5% kan göra en tidigare bra asfaltmassa alltför

vattenkänslig. Tillräckligt lång blandning och även rätt utförd blandning med

avseende på blandningsföljder är nödvändig (jfr. Ohlsson 1997).

Stenrika beläggningstyper som dränasfalt, men också skelettasfalt, kräver hög

halt bitumen för hållbarhet och därmed också tillsatser som förhindrar avrinning

av bitumen vid tillverkning och transport. Tillsatser som ökar brukets kohesion

(seghet) kan behövas, särskilt vid dränasfalt. Ökas bindemedlets viskositet ökar i

princip även vattenbeständigheten.

Beläggningen måste packas väl, annars blir livslängden kort. Massa som

packas vid låg temperatur blir även dålig genom att vältsprickor bildas som kan

föranleda angrepp av vatten. Sen utläggning innebär även särskilda risker för

vattenmättning och instängt vatten. En hålrumsrik beläggning som dränasfalt

åstadkoms genom förändrad proportionering och tillsatser som möjliggör förhöjd

bitumenhalt eller också med polymermodifierat bitumen. Gummihjulsvält som ger

en tillräcklig hopknådning av massan används i alltför liten omfattning i Sverige.

Andra tillverkningsrelaterade faktorer kan ge bättre, homogenare och mindre

separerad beläggning. Ett exempel är förändring av blandningsföljderna för att få

en bättre täckning av sten med filler-bitumen. Vattenbeständigheten, mätt genom

pressdragförsök har därigenom förbättrats (Ohlsson 1997, Höbeda och Chytla

1997). Här är man dock inne på ett ännu otillräckligt utforskat område.

En asfaltmassa kan även förstöras genom utläggning vid låg temperatur eller i

alltför avsvalnat tillstånd. Hålrummet kan få ett godkänt värde, men i sådant

tillstånd bildas det vältsprickor som i varje fall i kall väderlek inte läks ihop.

Snabb förstörelse kan då ske genom bruks- och stenförlust.

5.1 Asfaltbetong.

Tidigare har asfaltbeläggning nästan alltid utgjorts av en tät eller öppen

asfaltbetong och de flesta erfarenheter går också tillbaka till dessa material. Det

har varit väl känt att asfaltmassa med högt hålrum och relativt låg halt bitumen är

mest utsatt för vidhäftningsproblem, i synnerhet om stenmaterialet har dåliga

egenskaper. Beläggningslager, där vatten kan bli instängt, innebär särskilda

problem och ofta är det fråga om AG-lager (jfr. figur 1C, också Höbeda 1996).

Även polska försök visar att bindlager med högre hålrumshalt än slitlagermassa är

känsligare för stripping samt valet av stenmaterial och bitumen blir särskilt viktigt

(figur 3).

Inom SHRst asfaltprojekt har man tagit fram en särskild hypotes om

pessimum voids content som främst gäller för konventionell asfaltbetong (Terrel

och Al-Swalimi 1993). Man menar att asfaltmassor med hålrum mindre än 5% är

impermeabla (en sanning med viss modifikation eftersom separationer och

sprickbildningar alltid förekommer i praktiken). Haas och Ponniah (1984) menar

således att vatten söker sig in i beläggningen även vid hålrum på 2-3%. Det mest
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känsliga området ligger dock mellan ca 7 och 12% då beläggningen kan ta upp

vatten, men samtidigt hålla kvar detta i hålrummen, jfr. figur 15a. Kommer man

in på högre hålrum, kan däremot dränering ske (i varje fall vid ideala labora-

torieförhållanden) varvid vattenkänsligheten förbättras. Hypotesen har verifierats

genom laberatorieförsök (figur 15h).
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Figur 15 a) Hypotetisk inverkan av hålram på vidhäftning h0s asfaltbetong och
b) verifiering av hypotesen genøm laboratorieförsök. Cykler enligt
ECS-försök, jfr. figur (Terrel och Al-Swalimi 1993)
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5.2 Skelettasfalt.

Saccetti (1968) anser att ett slitlager av asfaltbetong inte tål vinterväghållning väl,

till skillnad från gjutasfalt. Det uppstår bruksförlusten genom den pumpeffekt som

tunga fordon utövar. Man förordar i stället en beläggning med hög halt mastix

mellan stenen, dvs. i princip en skelettasfalt, men motsvarande benämning

används ännu inte.

Skelettasfalt har till skillnad från stenrik asfaltbetong tjocka bitumenfilmer på

stenarna (tillsatser för att förhindra avrinning av bitumen vid tillverkning av

asfaltmassa används), hög fillerhalt och därmed lågt hålrum. De laboratorieförsök,

som hittills redovisats, har gett goda egenskaper (bl.a. enligt egna opubl. försök).

Mogawer och Stuart (1994) har visat genom laboratorieförsök att skelettasfalt

(med hålrummet 5-6%) har bättre egenskaper än asfaltbetong (hålrum 6-8%).

Enligt mikroskopiska studier av preparat av asfaltmassor har skelettasfalt en annan

typ av hålrum än asfaltbetong, det finns tendens till grövre porer som inte

kommunicerar med varandra, medan asfaltbetong har ett finare, mer samman-

hängande porsystem (Eriksen 1996).

Pratl mfl. (1995) har gjort försök i SHRst ECS-utrustning och konstaterar att

skelettasfalt har bra beständighet. Sybilski (1996) nämner att skelettasfalt har god

vidhäftning, även vid förhöjda hålrum, medan asfaltbetong är sämre vid sådana

förhållanden. Försök gjorda med frys-töväxling visar att skelettasfalt kan vara

bättre än andra beläggningstyper (figur 16). Enligt 1220 mil. (1997) har

skelettasfalt bättre åldringsresistens och mindre vattenkänslighet än asfaltbetong

tack vare de tjocka bitumenfilmerna på stenarna. Skelettasfalten är däremot mer

vattengenomsläpplig.

Praktiska erfarenheter stämmer dock inte alltid med resultat erhållna vid

laboratorieförhållanden. Skelettasfalt är en känslig beläggning som kräver

särskilda åtgärder för att förhindra separation och öka brukskohesion (Jacobson

1998). En helt annan sak är att skelettasfalt separerar lätt vid utläggning, speciellt i

lastbyteszoner, och öppna vattenhållande partier kan då bildas mellan täta,

bruksrika partier. Dessa öppna partier kan strippa genom att vattnet blir instängt

av omgivande, tätare beläggning (jfr. t.ex. Höbeda 1996). Det förefaller olämpligt

att använda sig av skelettasfalt som ett 1:a slitlager på en vägkonstruktion där

undre bitumenbundna lager är optimerade för maximal stabilitet.

Att även skelettasfalt kan svikta vid maximalt gynsamma omständigheter, när

hela vägöverbyggnaden blivit vattenmättad, har visats av Jacobson (1996) och

Höbeda (1996). Hydrofila stenmaterial utan vidhäftningsbefrämj ande tillsatser har

dock i detta fall använts i slitlagret och inverkan av vattenmättade undre lager har

varit starkt bidragande.

Vidhäftningsbefrämjande åtgärder och användning av polymermodifierat

bitumen krävs för skelettasfalt vid hård trafikbelastning såsom också fallet i ännu

högre grad med dränasfalt.
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Figur 16 Försök med frys-tövöxling i saltlösning på Olika massatyper (PIARC

1995, Quest. IV, Polen)

5.3 Dränasfalt.

I Europa använder man sig i regel av olika modifierade bitumensorter för att få

dränasfalt med så högt hålrum som möjligt, men samtidigt med ganska god

hållbarhet. I Sverige har man ofta tidigare misslyckats beroende på val av icke

modifierat bitumen och stenmaterial (främst kvartsit) som varit olämpligt från

bl.a. vidhäftningssynpunkt (Höbeda och Said 1994). I värsta fall har beläggningen

inte överlevt den första vintern. På senare tid har dock Vidhäftningsbefrämjande

medel kommit till användning i dränasfalt. Polska försök, gjorda med frys-

töväxling visar att dränasfalt kan vara betydligt känsligare än andra be-

läggningstyper (figur 16). Kliever m.fl. (1996) påpekar dock att dränasfalt, trots

dåliga vidhäftningstal, i praktiken kan Visa god hållbarhet. Detta har förmodligen

främst att göra med val av provningsmetod och nödvändigheten av sidotryck vid

den mekaniska karakteriseringen.

Collins (1996) beskriver problem med amerikansk OGFC (open graded friction

course) i Georgia. Denna beläggning kan karakteriseras som en öppen asfalt-

betong. Delvis anses problemen bero på den extremt varma, fuktiga sommaren

1990. Man har konstaterat spårbildning, stenförlust, stripping m.m. Fuktighet

förorsakade särskilt skador i beläggningen under ett slitlager av typ OGFC. Man

har år 1992, efter inledande försök, satsat på en förbättrad dränbeläggning av

europeisk typ, innehållande såväl polymerer, fibrer som släckt kalk. Sådant

slitlager kan även utföras med högre hålrum vilket innebär fördelar från buller-

och friktionssynpunkt.
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Dränasfalt får inte användas som första beläggning på nybyggd väg eftersom

det kan bli spårbildning under och därmed stående vatten som inte leds bort. Det

har visat sig att konventionell klistring inte säkerställer ett underlag som står mot

saltningen vintertid. Strippingskador har tom. observerats i underliggande AG-

lager (HÖbeda 1998, opubl. Mat.).
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6 Testmetoder för vattenkänslighet.

6.1. Allmänt.

Det har varit svårt att ta fram testmetoder som relaterar till vägförhållanden,

Enklare vidhäftningstester (jfr. nedan) tar inte hänsyn till speciella massafaktorer,

även om de kan indikera ett problematiskt stenmaterial som kräver vidhäftnings-

befrämjande tillsatser. Bitumenet spelar roll i sammanhanget och bör vara det-

samma som används vid vägförhållanden. Vid provning av andra, funktions-

relaterade egenskaper hos asfaltmassa är det känt att det är svårt att få likartade
egenskaper hos laboratorietillverkade provkroppar och borrkärnor tagna från

beläggning. Vid testning av vidhäftningstal tar man dock relationen mellan torr-

och våtlagrad provkropp och trenden kan vara densamma i båda fallen (Lottman

1982). Faktorer som hålrum och bitumenhalt är här av stor betydelse och enligt

vissa förfaranden testar man således en provkropp vid högt hålrum ochringa

bitumenhalt för att få fram så tydliga utslag.

Det är intressant att notera att många testmetoder som fortfarande är i bruk är

av gammalt ursprung, jfr. Holmes (1939). Detta gäller t.eX. rullflaskförsök,

koktest mm. En RILEM-inventering (Ajour 1979) räknar upp 48 testmetoder,

använda i olika länder, huvudsakligen Europa. Många av testerna har dock för-

modligen använts endast på ett enda laboratorium och få har fått en internationell

spridning. Sedan dess har säkerligen ett tiotal nya metoder tillkommit, inte minst i

samband med utländska storsatsningar som finska ASTO, SHRP m.fl. En state-of-

the-art rapport beträffande testmetoder har presenterats inom det amerikanska

asfaltforskningsprogrammet (Terrel och Shute 1989).

RILEM klassificerar testerna som:

Allmänna testmetoder

- tester med statisk vattenlagring

-tester med dynamisk vattenlagring

Mekaniska testmetoder på asfaltmassa (Man kan även här urskilja både statiska

och dynamiska tester)

Vid de allmänna testerna (kan också benämnas indextester) vattenlagrar

man antigen bitumenklädd sten av en enda analysfraktion eller lös asfaltmassa i

vatten och avlossningen av bitumenet bedöms okulärt efter en viss tid. I regel

använder man sig av förhöjd temperatur (ibland t.o.m. kokande vatten) för att

kunna accelerera förloppet, Jfr. Ruud 1991. Kemikalier, t.ex. NA2C03 eller NaCl,

har ibland tillsatts för ökad effekt. Vid försök med dynamisk påkänning använder

man sig av någon metod för omröring (t.ex. rullflaska enligt FAS 455-89),

ultraljudsbad mm. En nackdel är att man vid dessa tester inte får med en ev.

negativ inverkan av dåligt finmaterial, med hög spec. yta, på vattenkänslighet hos

asfaltmassa (kap.3. l).

Dessa metoder lämpar sig främst för att undersöka olika sten-bitumen-

kombinationer och Visa att Vidhäftningsbefrämjande tillsatser kan behövas.

Metoderna anses däremot inte relatera väl till vägförhållanden, hydrofila stenma-

terial kan således enligt erfarenheter från praktiken ge god funktion vid korrekt

proportionering och användning under gynnsamma förhållanden.
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Mathiews mfl. (1965) har relaterat resultat från vägförhållanden till

skadeutvecklingen hos provsträckor med öppen asfaltbetong och mjukt bitumen

och har funnit vissa överensstämmelser (figur 17a).

Hygroskopicitetsprovning av finfraktionen 0,075-0,125 mm (utan bitumen)

används i Finland för bedömning av vattenkänslighet hos asfaltmassa (Pylkkänen

och Kellomäki 1990). NAT-metoden utvecklad inom SHRP (Curtis m.fl. 1992,

numera AASHTO TP 6-93) som utförs på stenmaterial <4,8 mm verkar ha fått

liten tillämpning. Metoden har modifierats i Irland för bättre lämplighet och

precision (Walsh m.fl. 1996). Den har även studerats i Norge (Ruud m.fl. 1996).

er tidsödande tester går ut på en mekanisk karakterisering av asfaltmassa

och nästan uteslutande undersöker man laboratorietillverkade provkroppar (ibland

med ett någorlunda väl definerat hålrum). Som regel testar man med de olika

metoderna laboratorietillverkade provkroppar, mer sällan borrkärnor från

beläggning. Borrkärnor har dock använts som referens vid provning av vatten-

känslighet, t.ex. av Lottman (1982).

Mathews mfl. (1965) visar att en viss överensstämmelse föreligger med

resultat från ,,immersion-wheel-tracking test (figur 17b), Riedel och Weber

testen som utgör en koktest med NaZCOg-lösning), men dessutom har man

relaterat testerna till funktionen hos provsträckor, något som alltid måste efter-

strävas. Ganska hålrumsrik asfaltmassa har studerats. Lottman mfl. (1974, 1982)

har jämfört vidhäftningstal från borrkärnor, tagna från ca 5 år gamla vägar i olika

strippingtillstånd med värdet från laboratorietillverkade provkroppar (tillverkade

enligt Hveemmetod). Samma material som använts i vägarna skaffades fram. Han

har funnit en god överensstämmelse mellan borrkärnor och laboratorietillverkade

prov och tom. tendens till strängare bedömning enligt laboratorietillverkade prov

(figur 18).

Enligt McGennis m.fl. (1996) har man ofta funnit att gyratoriskt packade

provkroppar med 150 mm diameter ger alltför bra vidhäftningstal i förhållande till

100 mm diameter, i varje fall enligt vissa erfarenheter. Vattenupptagningen blir

lägre i den större provvolymen och därmed förbättras resultatet. Field och Phang

(1967) har funnit att vid Marshallprovning så pressas bruket mot provets

mantelyta vid stötbelastningen och packning genom statisk tryck rekommenderas.

Denna metod har dock på senare tid allt mer övergivits.

En egen, opublicerad undersökning för att bedöma skillnaderna mellan

provkroppar, tillverkade på laboratorium enligt Marshall- och gyropackning har

gett en ganska god överensstämmelse (tabell 2). Gyratoriskt tillverkade

provkroppar togs fram dels genom packing i form med 100 mm diameter, dels

från prov som erhållits genom att med kärnborrning ta fram 100 mm provkropp

från prov som packats i form med 150 mm diameter. Den senare varianten

utfördes för att utröna om separation i form av förmodad utpressning av bruk mot

mantelytan kan ge gyratoriskt tillverkade provkroppar med bättre vattenkänslighet

än hos borrkärnor med samma hålrum.

Man provar som regel mestadels laboratorietillverkade provkroppar i USA för

bestämning av vattenbeständighet och ibland (enligt AASHTO T 283) packas

massan till ett hålrum av 7i1%. Detta hålrum anser man erhålls efter vältningen

innan trafiken efterpackar materialet med tiden till lägre hålrum (Collins, pers.
medd. 1997).
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Tabell 2 Vidha'fmingstal (enligt FAS 446-95) hos AG 16, packade på olika sätt.
Provkroppar med 100 mm diameter har borrats ut från gyreatoriskt
packade provkroppar med 150 mm diameter (opabl. egnaförsök).

Material Hålrums- Draghanfasmet' KPa Vidhäftningstal

ha torra vattenmättade %

Gyratorisk packning,
ø 100 mm 5,3 1 923 1 402 73

Granit, Gyratorisk packning,

Skärlunda ø 150mm 5,8 1 941 1 476 76

Marshall packning 6,9 1 753 1 096 63

Gyratorisk packning,

ca 100 mm 44 2 021 1 328 66

Granit, Gyratorisk packning,
Hallsberg ø150 mm 5,0 1 913 1 334 70

Marshall packning 6,4 1 867 761 41

Gyratorisk packning,
ø 100 mm 6,3 2 198 1 836 84

Diabas, Gyratorisk packning,

Forserum ø 150 mm 5,5 2 200 1 850 84

Marshall packning 8,1 1 805 1 478 82

Gyratorisk packning,
ø 100 mm 6,5 1 844 990 54

Kvartsit, Gyratorisk packning,

Forserum ø150 mm 6,8 1 783 1 036

Marshall packning 7,9 1 735 91 1 52

Gyratorisk packning,
ømo mm 11,1 1 535 558 36

Granit, Gyratorisk packning,

Kolmetorp ø150 mm 75 1 954 821 42

Marshall packning 8,6 1 777 661 37
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Det förekommer en otal varianter av testerna (jfr. t.ex. Översikt av Stuart 1989,

test enligt SHRP TP 6-93). Vattenmättning sker vid atmosfärstryck eller

undertryck, temperaturen och tiden vid efterföljande vattenlagring kan variera

m.m.. Ibland eftersträvar man en bestämd vattenmättnadsgrad i asfaltmassan före

testning av hållfasthet. Frys-töväxling eller temperaturväxling vid plusgrader eller

i något enstaka fall t.0.m. inverkan av vattenspray eller vattenånga kan förekomma

i samband med förkonditoneringen (jfr. Bilaga 1).

Vattenkänsligheten hos asfaltbeläggning anges som ett förhållandetal (ibland i

procent) för någon mekanisk egenskap mellan våtkonditionerad och torr

provkropp. Standardförfaranden som bestämning av tryckhållfasthet, Marshall-

stabilitet, pressdraghållfasthet, styhetsmodul mm., är provningar som vanligen

utförs efter förkonditioneringen för karakterisering av vattenkänslighet. Eftersom

vidhäftningssvikt också påverkas av trafikbelastningen har mer eller mindre

framgångsrika försök gjorts att efterlikna trafikbelastning eller också det

porvattentryck som byggs upp i porerna inom asfaltmassan vid trafiköverfarter. I

Australien anser man att strippingprocessen är så komplex att en enda vidhäft-

ningstest kan bli missvisande (APRG 1997). En cyklisk test, t.ex. modulmätning,

kan vara bättre än hållfasthetsmätning. Schellenberg (1988) har t.ex. använt sig av

dynamiskt krypförsök för framtagning av vidhäftningstal (figur 9). Shatnawi m.fl.

(1995) har funnit korrelationer mellan vidhäftningstal, grundad på pressdrag-

hållfasthet, och resultat från utmattningsförsök på vattenlagrade provbalkar.

Inom SHRP's asfaltprogram har man inte kommit fram till någon ny testmetod

som fått allmän acceptans, jfr. diskussion av Ruud (1995). Sousa och Pratl (1997)

menar att enligt projekt A-698 vattenkänslighet kan bedömas enligt samma

metoder som används för funktionsprovning av plastisk deformation, utmattning

eller termisk uppsprickning. Provkropparna utsätts då för en relevant klimat-

påkänning, dvs. cykler av varm eller kall vattenlagring eller frys-tö. Få sådana

försök är dock redovisade. Man har utvecklat ECS (Enviromental Climatic

Conditioning Chamber, jfr. Al-Swalimi m.fl. 1992) varvid provet utsätts för cykler

av varmvattenlagring eller frysning (jfr. figur 19a och b). Inverkan av olika

förkonditionering ges i figur 203.

Man har jämfört ECS-metoden (numera AASHTO TP34-94) med AASHTO

T-283, dvs. modifierad Lottman (besläktad med svenskt vidhäftningstal FAS

446-95). Man har därvid valt den senare välkända metoden som beståndsdel av

Superpave, även om ECS kan användas som alternativ. Aschenbrenner m.fl.

(1995) och Tandon m.fl. (1996) har dock funnit att ECS-metoden ännu inte är

färdigutvecklad och äldre tester som grundar sig på pressdraghållfasthet ger

säkrare bedömning och bättre precision hos försöksresultaten. Man har påvisat

dålig relation mellan testresultaten och vidhäftningstal hos borrkärnor (figur 20h).

Alam mfl. (1998) föreslår omfattande modifieringar av ECS-utrustningen.

Bedömning av brottytan hos vattenkonditionerat prov efter pressdragprovning

kan även ge en indikation om vattnet påverkat massan genom avlossning av

bitumenhinnan från steneller också genom en kohesionsförlust i bruksdelen av

massan. Detta förfarande tillämpas i samband med ECS-provningen.
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Hicks (1991) har inventerat erfarenheterna i USA:s delstater från olika

provningsmetoder för vidhäftning. Det visar sig att provning av - vidhäftningstal

på grundval av pressdraghållfasthet eller styvhetsmodul - ger resultat som bäst

överensstämmer med praktiska erfarenheter (figur 21). ECS-förfarandet var inte

utvecklat på den tiden men Aschenbrenner mfl. (1995) har dock jämfört denna

komplicerade test, som också ska efterlikna trafikbelastning (kap. 6.3), med

konventionellt vidhäftningstal (AASHTO T283 också benämnd modifierad

Lottman). Man menar att den senare metoden relaterar bättre med erfarenheterna

från praktiken och även med immersion wheel-tracking test (jfr. nedan) som

inom SHRP i princip använts som facit vid vidhäftningsprovningar. Denna

metod var inte med vid inventeringen som redovisats av Hick's (1991). ECS-

Metoden bedöms av Aschenbrenner som mindre sträng än konventionell test av

pressdraghållfasthet (AASHTO T283), trots att man försöker efterlikna trafik-

belastning genom en pulserande belastning.
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Hicks (1991)

Kiggundu och Roberts (1988) har försökt sig på en bedömning av relevansen

hos i USA använda förfaranden att bedöma vattenkänslighet hos asfaltmassa

genom att från littaraturen inhämta erhållna relationer med fältförhållanden och

kommer till i stort likartad slutsats som Hicks (1991). Mest pålitlig anses

pressdragförsöket efter vattenmättning vara och särskilt enligt Lottmans original-

förfarande. På andra plats kommer den av Tunnicliff och Root modifierade testen,

vid resucerad vattenmättnad. Bestämning av enaxiell tryckhållfasthet

( immersion-compression test , i Europa benämnd Duriez-test), koktest (under

10 minuter) och slutligen Nevada Dynamic Strip Test (våtnötning av provkroppar,

i Los Angelestrumma?)

Tarrer (1995) har modifierat pressdraghållfasthetstesten för vidhäftningstal

genom att införa en cykel av chemical stressing i förbehandlingen, innebärande
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15 minuters kokning av provkroppen i vatten med högt pH-värde. Han menar att

man på så sätt kan få bättre relation till förhållandena i praktiken, speciellt om

vidhäftningsmedel används.

Lin och Lin (1997) har på Taiwan konstruerat en speciell klimatkammare där

provkroppar av asfaltbetong utsätts för vattenspray under 5 minuters tid varje

timme (också svavelsyrat vatten för att efterlikna surt regn men t.o.m. effekt av

bilavgaser). Styvhetsmodul eller pressdraghållfasthet bestämdes. Släckt kalk är

effektiv för att motverka negativ inverkan av dessa påkänningar på asfaltmassan.

En klimatkammare, utvecklad för takpapp, har använts i Norge för att studera

åldringen av bitumen i asfaltmassa, men också effekten av tillsatser (Hagen m.fl.

1994). Det har dock inte varit fråga om renodlade vidhäftningsförsök.

En trend i USA och vissa länder i Europa är att övergå till ett verklighetsnära

spårbildningstest på provplatta i vatten (',immersion wheeltracking test ), i USA

också benämnd torture test (jfr. Höbeda 1996). Cawsey och Raymond-Williams

(1990) har använt sig av denna test i kombination med 10%-ig lösning av

NaHC03 för snabbare utslag. Denna test är av mer verklighetnära, fundamental

natur än mekaniska tester som pressdraghållfasthet m.m.

6.2 Förkonditionering av prov.

Förkonditioneringen av provkroppar för att simulera klimatpåkänning utgör

sannolikt den samtidigt mest svårkontrollerbara och svårtydda variabeln i

samband med undersökningar av vattenkänslighet. Som regel studerar man

laboratorietillverkade prov enligt de etablerade förfarandena. Provkropparna, som

testas, bör dock verkligen representera den asfaltmassa som också används i fält.

För att få tydligare utslag använder man sig dock ofta av ett definerat hålrum, t.ex.

7:L-1% enligt AASHTO T 283. Dukatz och Phillips (1989) visar exempel på hur

torr och våt pressdraghållfasthet minskar med hålrummet i asfaltmassan. Det

framkommer även av kurvornas olika lutning att det framräknade vidhäftningstalet

är starkt avhängigt av hålrummet och försämras med detta. Man påpekar

svårigheterna att erhålla ett från början fastställt hålrum (7%) och rekommenderar

provningar omkring detta för att att interpolera den torra resp våta draghåll-

fastheten (figur 22a).

Karakteristiskt för laboratorietillverkade prov är dessutom bitumenrika ytor, en

hud som försvårar vattenupptagningen i förhållande till borrkärnor, trots ett

likartat hålrum. Borrkärnor har en helt annan vattenupptagande förmåga men

bitumenet kan också vara åldrat. Resultat från laboratorieförfaranden behöver inte

alltid relatera till fälterfarenheter. Enligt rangordning av effekten av

förkonditioneringsätt har man således funnit att frysning ger föga effekt på

strippingen, medan man således har helt andra erfarenheter från fältförhållanden

(jfr. figur 20a med 1b). Enligt försök av Moughabghab (1983) att stegvis

vattenmätta samma provkropp till allt högre vattenmättnadsgrad tydligen beroende

på att ett vattenmättat ytligt skikt bildas i provkroppen. Ishai (1988) påpekar att för

att bedöma långtidsbeständighet behövs det en förlängd vattenlagring. Han har

dock inte använt sig av vakuummättning.
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Figur 22 a och b) Två exempel på torr (M) och våt (c) pressdraghållfåsthet,

bestämda på provkroppar vid olika hålrum (Dukatz och Phillips 1989)
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Den vattenmättnadsgrad som uppnås vid vakuummättning påverkar

pressdraghållfastheten eftersom den ger ett mått på mängden vatten som tas upp,

men motsägande uppgifter föreligger. Tunnicliff Och Root (1983) visar att den

vattenmättnadsgrad som erhållits relaterar till vidhäftningstalet, medan man i

andra fall inte fått fram sådana samband. Observeras bör dock att försöken i figur

23a gjorts på material av samma typ (flintgrus) med mycket dåliga

vidhäftningsegenskaper. Dukatz och Phillips (1989) visar inget sådant samband

vid sina undersökningar (figur 23h) sannolikt beroende på att stenmaterial med

varierande vidhäftningsegenskaper studerats. Stuart (1990) anser vattenmättnads-

graden utgöra en viktig faktor men den utövar inte en helt dominerande inverkan

utan överskuggas av andra faktorer såsom typ av belastning, hålrum, temperatur

vid vattenlagringen m.m. Han anser att det f.n. inte finns några klara bevis för att

en övermättning i provkroppen ger förvanskade resultat.

Aschenberger och McGennis (1994) har undersökt inverkan av förkonditione-

ringssätt, använda i USA (jfr. även tabell 3) och funnit att även om vattenmätt-

nadsgraden blir olika så påverkas inte svällningen och vidhäftningstalet nämnvärt

(figur 24a). Giggundu och Roberts (1988) rankar även Lottmans ursprungliga test,

utförd vid nära full vattenmättnad före modifierad test med reducerad vatten-

mättnadsgrad.

Stuart (1987) har gjort jämförande prov med en del vidhäftningstester och

funnit att både Lottmans metod, innebärande frys-töväxling och tester innebärande

endast vattenlagring är acceptabla trots skillnaderna i förkonditionering (jfr. tabell

3). Vissa skillnader i samband med förbehandling av massa, t.eX. åldringsprocedur

(jfr. nedan), framkommer dock inte.
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6.2.1 Äldring av asfaltmassa före testning.

En asfaltmassa åldras dels vid tillverkning men också i vägen vilket innebär att

dess styvhet och draghållfasthet inledningsvis förbättras, jfr. Tunnicliff och Root

(1995). Lottman (1982) visar också genom tagning av borrkärnor att vatten-

känsligheten (vidhäftningstalet) hos provkroppar förbättras till att börja med

beroende på bitumenåldring (vattenlagring vid 60°C), men att sedan försämring

kan ske beroende på stripping (figur 18).

Någon form av åldring behövs före provning av nytillverkade, t.o.m. oljiga

provkroppar för att få mer pålitliga testresultat. En viss avdunstning och

mognad av asfaltmassa måste kunna ske. Kunath (1971) har funnit att vatten-

lagrade provkroppar inledningsvis ökar i pressdraghållfasthet upp till ca 1 dygns

ålder men att sedan hållfastheten börjar mer eller mindre avtaga. Bitumen

förändras på olika sätt, inte minst genom fysikalisk strukturering (jfr. Edwards

1998) kan inte uteslutas. Det är dock föga känt i vilken omfattning bitumen-

åldringen vid vägförhållanden påverkar vidhäftningsegenskaperna hos asfaltmassa

(Hughes och Maupin 1989).

Att bitumenåldring införts i SHRP Superpave (Short resp. Long Term Ageing)

beror på att man vill efterlikna den bitumenabsorption in i stenmaterialets porer

som sker i verkligheten i ett asfaltverk. Kandahl och Katri (1992) har visat att

bitumenabsorptionen kan ske under flera timmar (jfr. figur 8). Det finns en Viss

relation mellan bitumen- och vattenabsorption, även om sambandet är dåligt,

förmodligen beroende på att bitumen inte tas upp i finare porer än 0,05-0,1

mikron (till skillnad från vatten).

Inom NCHRP AAMAS-projektet, föregångare till SHRP, infördes ett åldrings-

förfarande (3 timmar vid 120°C, före testning av egenskaper, bl.a. vattenkänslig-

het. Enligt amerikanska förfaranden som AASHTO T283 och ECS (AASHTO

TP34-94) enligt SHRP ingår någon form av åldringsprocess av lös asfaltmassa

(4 timmar vid 135°C) för att efterlikna åldringen vid tillverkning och ev. också

något år i vägen. Enligt senaste rön har man dock reducerat tiden för icke porösa

material till 2 timmar. AASHTO T283 föreskriver åldring av lös massa 16 timmar

vid 60°C. Enligt ECS testen ska endast laboratorietillverkad massa utsättas för en

åldringsprocess men inte verkblandad massa. Man har erhållit dåliga samband

mellan resultaten från ECS-försök, utförda med laboratorietillverkade prov-

kroppar, och borrkärnor från provsträckor utförda av samma stenmaterial och

bitumen (figur 20h). Olika åldring vid laboratorie- och fältförhållanden anses vara

en av orsakerna. Aschenbrenner och McGennis (1994) har undersökt inverkan av

olika korttidsåldring varvid viss effekt på torr och våt pressdraghållfasthet erhölls

men vidhäftningstalet blev ganska opåverkat (figur 24 a-c).

Enligt egna erfarenheter kan en åldringsprocess förbättra vidhäftningen, värme-

lagring ger dels ett hårdare bitumen, dels bättre vätning av stenytor, dels större
insugning av bitumen i stenens porer.
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6.2.2 Vattenlagring före testning av vidhäftningstal .

Olika forskare har angripit vattenpåkänningen på olika sätt genom att variera

temperatur för vattnet, lagringstid eller undertrycket vid vattenmättning i vakuum.

Ishai (1988) anser att man för att kunna bedöma beständighet på lång sikt måste

förlänga lagringstiden till 14 dygn vid 60°C. Enligt senaste FAS metod för

vidhäftning genom pressdragförsök (1998) 72 timmar vid 40°C. Enligt Teknisk

Beskrivning väg, Beläggningsarbeten, skall man vid fräslådor öka tiden för

vattenlagring till 7 dygn och vidhäftningstalet måste då vara bättre än 75%.

Vattenmättnadsgraden, dvs. den procentuella andelen vatten i hålrummet hos

asfaltbetong, anses av Tunnicliff och Root (1995) relatera Väl till hållfasthets-

nedsättningen hos asfaltmassa (figur 2321). Samtidigt torde denna parameter bero

på såväl material som massatyp. Det finns dock vissa stenmaterial (t.ex. flinta)

som gett stripping trots låga vattenmättnadsgrader i massan. Dukatz och Phillips

(1989) har dock inte erhållit något samband mellan vattenmättnadsgrad och

pressdraghållfasthet hos förkonditionerade prov (figur 23h).

Aschenbrenner och McGennis (1994) har funnit att förlängd vakuummättning

ger nära 100%-ig vattenmättning till förfarandet enligt AASHTO (T 283).

Vattenlagring utförs dock på olika sätt före provning av någon mekanisk

egenskap, vanligen pressdraghållfasthet, enligt de olika förfarandena. Tempera-

turen och längden vid varmvattenlagringen varierar. Inverkan av saltlösning och

av frys-tö-växling behandlas i 6.2.3 och 6.2.9.

I Australien menar man att både lagringstemperatur och lagringstid påverkar

resultatet (APRG 1997). Temperaturen vid vattenlagring kan därför stegvis ökas,

t.ex. från 50 till 65°C. Det framkommer inte om man efter varje steg utför en

hållfasthetsbestämning utan det hänvisas till pågående forskning.

Brown (1995) nämner att man utvecklat en ny test för vattenkänslighet inom

det brittiska BituLink-projektet. Man utsätter här provkroppen i vatten för

termiska cykler innebärande 6 timmar vid 60°C, följt av 16 timmar vid 5°C. Några
resultat har dock inte redovisats. Inverkan av saltlösning och frys-töväxling

behandlas separat i kap. 6.2.3 och 6.2.9.
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6.2.2.1 Vattenlagring vid atmosfärstryck.

Faktorer som temperatur i vattnet och lagringstid är viktiga i sammanhanget.
Hålrummet i provkroppen är dessutom av betydelse. För att få fram stripping inom
rimlig tid använder man sig av vattenlagring vid förhöjd temperatur (Field och
Phang 1967). Goldbeck (1950) nämner att provkropparna förvarades 24 timmar
vid 60°C före vatten- resp. torrlagring för bestämning av vattenkänslighet, baserad
på tryckhållfasthet. I Norden är det vanligt med 40°C såväl som enligt tidigare
nordiskt vidhäftningstal, bestämd på hålrumsrik massa, men också enligt nyare
FAS 446-95, där samma hålrum som i vägen eftersträvas och man också använder
sig av undertryck.

I USA verkar däremot 60°C utgöra en standard, oberoende av bitumenhårdhet,

(även om 50°C används vid den gamla immersion-compression test ). Denna
temperatur lämpar sig mindre väl vid svenska förhållanden, med ganska mjuka
bitumensorter. Hårdare bitumen används dock än i Sverige. Höbeda och Chytla
(1993) har studerat inverkan av 20, 40 och 60°C temperatur samt funnit att

skillnaden är ringa vid de två lägre temperaturerna, men att den högre för till
förstörelse av provkroppen, särskilt av MAB12T. Vid så hög lagringstemperatur
som 60°C befinner man sig dock ovanför bitumenets mjukpunkt. I praktiken torde
vattenmättning i kombination med hög\ temperatur vara ovanlig.

El-Hussein och el-Halim (1991) har studeratinverkan av förkonditionering vid

mycket varierande temperaturer. Vid pressdraghållfasthetsprovning efter 2 dygns
vattenlagring vid atmosfärstryck erhålls ett rätlinjigt samband med lagrings-
temperaturen. Efter 14 dygns lagring i vatten (eller is) erhåller man dock en
markant nedsättning av pressdraghållfasthet, ungefärligen när rumstemperaturen
överskridits. Längden på lagringstiden är tydligen av stor betydelse och
vatteninträngningen i provkroppen ökar med tiden, jfr. figur 25h. Ishai (1988,
1996) menar att för att få en uppfattning om beständigheten hos en asfalt-
beläggning på lång sikt så måste man också bedöma massan efter långa
lagringstider i varmvatten vid 60°C upp till 14 dygn. Vakuummätning har därvid
inte utförts vid dessa försök.
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Gokhale och Kanase (1996) påpekar att tiden för vattenlagring spelar roll för

strippingens omfattning och för en bedömning kan försök, gjorda med

provkroppen under vatten olika tid, behövas. På samma sätt behöver en

asfaltmassa tid på sig att mogna och för att uppnå bästa vidhäftning för en viss

sten-bitumenkombination.

6.2.2.2 Vattenlagring vid undertryck.

För att en provkropp av asfaltmassa ska kunna ta upp vatten i tillräckligt hög grad

behöver vakuummättning tillgripas. Renken (1993) visar på en god korrelation

mellan vattenupptagning och hålrum i provkroppen (förfarande enligt DIN 1996,

del 7) och menar att denna enkla test kan, för hålrumsbestämning, ersätta

extraktion med lösningsmedel för samma typ av asfaltmassa.

Vid de flesta förfarandena då man undersöker vattenkänsligheten hos

asfaltbetong använder man sig av någon form av undertrka (dvs. vakuum-

mättning) för att suga in vatten i porerna av asfaltmassan före vattenlagringen vid

förhöjd temperatur. På sätt och Vis kan man då kompensera sig för avsaknaden av

tidsfaktorn vid laboratorieförhållandena. Ganska divergerande uppfattningar och

skillnader i försöksmetodik föreligger dock i denna fråga.

Farhågor för att en orealistiskt hög vakuumpåkänning kan förorsaka förstörelse

av porsystemet i provkroppen har gjort att man enligt AASHTO T 283, som

utvecklats av Tunnicliff och Root (1984), kontrollerar man vattenmättnadsgraden

så att den hamnar inom ett intervall mellan 55 och 80%. Detta innebär dock

ganska tidsödande provning. Dukatz och Phillips (1989) har dock inte funnit

samband mellan vattenmättnadsgrad och vattenkänslighet, till skillnad från

Tunnicliff och Root (Figur 23).

Aschenbrenner (1995) har vid en jämförelse av provningsförfaranden, använda

i USA, funnit att om man ligger nära full vattenmättnad i provkroppen (mod.

Lottman) så får man bättre relation med den vid fältförhållanden konstaterade

vattenkänsligheten hos asfaltmassor, använda påhögtrafikerade vägar i Colorado.

Det förefaller således som att det är lämpligt att ligga nära full vattenmättnad,

något som även bör karakterisera FAS-metod 446-98.

6.2.2.3 Inverkan av vattenkvalitet och saltlösningar på vidhäftning.

Som regel används dock destillerat vatten vid provning av vattenkänslighet.

Schellenberg (1977) har dock påvisat att vattnet på Vägytan har nedsatt ytspänning

och denna fysikaliska egenskap påverkas bl.a. av saltlösningar, dvs. även

halkbekämpningsmedel (jfr. nedan). Detta innebär att vattnet, som tränger in i

beläggningens porer, är aggressivare än det destillerade vatten som används vid

vidhäftningsstudier. Några försök med asfaltmassa redovisas också. I Saudi-

Arabien har stripping, som resulterat i utmattningsskador och spårbildning,

konstaterats när stigande grundvattenytan periodvis kunnat vattenmätta

överbyggnaden (Shihata och Aburziga 1988). Laboratorieförsök visar att

havsvatten, men särskilt förorenat avloppsvatten (läckage från bl.a. reningsverk

kan förekomma) nedsätter beläggningens styvhetsmodul mer än destillerat vatten.

Lin och Lin (1997) har använt sig av svavelsyrat vatten för att efterlikna

inverkan av surt regn (pH på Taiwan ned till 4,5) och har funnit att strippingen
accelereras i förhållande till avjoniserat vatten.
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Salthaltigt vatten härstammande från halkbekämpning anses i regel främst ha

en indirekt verkan på beläggningens beständighet genom att den hålls fuktig under

längre tid under vintern och frysning kan t.o.m. förhindras i underliggande

obundet lager med negativ effekt på bärighet. Enligt Brand mfl. (1968) kan

saltlösning ha följ ande effekter på asfaltbetong:

a) kemisk påverkan av bitumen

b) fysikaliskt-kemiskt angrepp på stenmaterial

c) försämring av vidhäftning mellan sten och bitumen

d) Angrepp av saltlösning på beläggningen som sådan med uppluckring och

sprängverkan som följd.

Det är känt från testning av betong och stenmaterial att svaga lösningar har

maximal effekt på dåliga material (figur 27a). Observera inverkan av CaClg som
till skillnad från NaCl även är aggressiv vid höga koncentrationer. Hudec och

Amchamchong (1994) anser att fina porer i stenmaterialet har en negativ laddning

och drar åt sig katjoner som Na+ som i sin tur binder vattenmolekyler. Detta

innebär att vattenmättning uppkommer i fina porer som också är av störst

betydelse för frostbeständigheten hos stenmaterial. Man har visat experimentellt

att mättnaden ökar om stenmaterial får suga in svag saltlösning, destillerat vatten

ger mindre vattenmättnad (figur 27h).

Zolotarev m.fl. (1997) har funnit att beständigheten hos asfaltbetong påverkas

av vätningsförmågan hos vatten resp. saltlösningar, men dessutom den tid en

belastning som för till brott kan inverka. Ju längre tid desto bättre smörjning av

en spricka som bildas vid påkänningen (här kan man dra slutledningen att

pressdragförsök är bättre lämpat än styvhetsmodulbestämningen (jfr. Bilaga 1).

Stolle (1990) demonstrerar att vidhäftningen för bitumenklädd analysfraktion

blir sämre om vattenlagringen (vid 80°C) sker i saltlösning än i destillerat vatten.

Egna erfarenheter tyder även på att verkan avsaltlösning framkommer först Vid

ganska höga temperaturer, men är svåra att påvisa vid brukstemperaturer (Höbeda

och Chytla 1993). Fälterfarenheter tyder dock på att saltlösningar kan förorsaka

stripping vid låga temperaturer (Höbeda 1996, 1998, opubl. mat.)

Natriumkarbonatlösning av olika koncentrationer har på tidigt stadium använts

i Tyskland vid försök för att påskynda stripping av Riedel och Weber (1933)

och samma saltlösning i utspädd form har använts av Cawsey och Raymond-

Williams (1990) vid spårbildningstest med vatten för att accelerera ned-

brytningsförloppet (jfr. även Höbeda 1996 för denna typ av testning).

Vid nordiska klimatförhållanden har man vintertid mestadels en svag lösning

av halkbekämpningsmedel i hålrummen av beläggningens utifrån tillgängliga

hålrum. Detta innebär att vägytan är våt under en längre tid, något som bl.a. ökar

slitaget av dubbade däck. Sacchetti (1968) har observerat i Schweiz att för

asfaltbetong, som inte är tillräckligt tät, kommer trafikbelastningen att pumpa

bort bruket i beläggningsytan varvid det grova stenmaterialet blir frilagt (även om

dubbslitaget också kan slita bort bruk). Detta sker inte vid gjutasfaltbeläggning

och man rekommenderar därför övergång till mastixrikare beläggningar (dvs.

skelettasfalt, men motsvarande benämning användes inte vid den tidpunkten).

Höbeda (1996) har dock observerat att vattenmättad skelettasfalt kan få

bruksförlust ( ravelling ) vid de mest ogynnsamma omständigheterna. Stripping

kan även ske vid vinterförhållanden varvid saltlösning tränger in i asfaltmassan.

Man har dock här kombinationen med trafikbelastning och frys-töväxling.

VTI NOTAT 35-1998 63



Ankaluinu
56

  

cykler

l
1,0< . I'

.I'
!

0.:. I

!
A "la / CaCIz

I \ -
0.5« I \ .I

/ \\ 1
I 0161: l
1 /°\\ ' /:

0.4. I I \.1 l.,

,' I \ //

0,2« ,'.I \\ /

{ Mim: __ / \\
O,/ \ N N _- _ _ _

i s 10 is in 2's '
Salthalt 56

Figur 27a) Frys-to'växlingsfo'rsök på cementbetong med halkbekämpningsmedel

i olika koncentration. Avskalning efter 56 cykler (Enligt Verbeck och

                          

Klieger 1947)

33 0.9 7/ 2o _

:0 8 x //

2 0 7 [Ab-ij / Å

_ 3x

R 0 5 i: (Best-HHer

'o

3 0 5 A i

3 0 4 77%75
K

2 0.3 / 2
2 I/ " x

0.2 r i *i
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

Water Adsorbed 7., (miracled)

Figur 27h) Samband mellan vattenabsorption i stenmaterial före och efter

uppsugning av 3 %-ig NaCl-lo'sning (Hudec och Amchong 1994)

Svag, 0,5%-ig, NaCl-lösning har använts i Kanada vid studier av vidhäftning

enligt statisk vattenlagringsmetod för tydligare utslag Field och Phang (1967) samt

Brown och Kunze (1972). Däremot använde man sig av någon anledning inte av

saltlösning vid försök på asfaltprovkroppar (Vidhäftningstal grundat på antingen
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enaxiell tryckhållfasthet eller Marshallstabilitet). Laboratoriestudier av

motståndskraften hos asfaltmassa mot saltlösningar (utan frys-töväxling) har

gjorts i USA (Kallas 1963) och Tyskland (Brand mfl. 1968) varvid man

konstaterar att asfaltbetong av god kvalitet inte påverkas vid lagring i starkt

koncentrerade lösningar av halkbekämpningsmedel. Williamson (1968)

konstaterar, mestadels efter fältstudier, att i England bra slitlagermassa inte

påverkas av halkbekämpningsmedel och att utökade studier därför inte är

motiverade. Zolatorew (1997) har studerat bitumenavlossningen från glasskiva

bl.a. med 15%-ig NaCl. Man fann ingen större skillnad i förhållande till försök

med avjoniserat vatten.

Laboratorieförsök har i regel gjorts med förkonditionering, dels vid förhöjd

temperatur, dels med frys-töväxling. Egna erfarenheter tyder på att man har - i

jämförelse med vatten - liten inverkan av förlagring i svag saltlösning på

pressdraghållfasthet hos MAB vid temperaturer på 20 och 40°C, men stor effekt

erhålls vid 60°C lagringstemperatur då tydligen ett kemiskt angrepp uppkommer

(Höbeda och Chytla 1994). Inverkan av frys-töväxling behandlas i kap 6.2.9.

Kvalitet av stenmaterial, bitumen samt beläggningstyp har dock inte klargjorts.

Pétursson (1996) har undersökt fyra isländska stenmaterial med hjälp av

pressdragmetod varvid vattenlagring utfördes enligt nordiskt vidhäftningprov

(NVF 1985), dvs. på en hålrumsrik asfaltmassa. Lagring utfördes efter vakuum-

mättning 72 timmar vid 40°C, dels i dest. vatten, dels i 2%-ig NaCl-lösning. Man

erhöll i regel något sämre vidhäftningstal med saltlösning, men relationen var god

mellan metoderna. Man anser att saltlösning inte behöver användas Vid

bestämning av vidhäftningstal.

Isacsson (1991) har studerat inverkan av förlagring i dest. vatten, 5%- och

30%-ig lösning av urea på vidhäftningstal hos MAB. Stenarna har dock

förbehandlats med FeClg, en ganska ovanlig åtgärd, för att förbättra vidhäftningen.

Vid borrkärnor från flygfält erhölls inga större skillnader mellan konditionerings-

sätten, men med 30%-ig lösning erhölls en avseevärd nedsättning av

vidhäftningstalet för Marshallprovkroppar. Dock var massan i borrkärnorna

tillverkad med annat stenmaterarial med bättre vidhäftning. Det framhålls dock att

undersökningsmaterialet är begränsat. Gustafson och Höbeda (1992) har

undersökt inverkan dels av 3%-ig, dels 30%-ig urealösning på borrkärnor från

flygfält och den högre koncentrationen försvagade vidhäftningen. Använt

stenmaterial hade dock dåliga vidhäftningsegenskaper. Höbeda (1997) har studerat

inverkan av ovannämnda ureakoncentrationer på borrkärnor från flygfält, men

någon påtagligt negativ effekt kunde då inte konstateras. Stenmaterialet hade dock

goda vidhäftningsegenskaper. I sammanhanget kan nämnas att Fylvie och van

Valkenburg (1989) i Kanada säger sig ha konstaterat att urea som ansamlats i

asfaltbeläggningens porer under vinterväghållningen accelererar strippingen .

Några undersökningsresultat ges dock inte.

Kröning (1990) har lagrat provkroppar av tät asfaltbetong i vatten, 3%-iga

lösningar av NaCl, urea- och Frigantin (?) under 2 timmar vid 40°C. Vid

användning av bitumen B65 verkar ingen större skillnad föreligga mellan

vätskorna och anggreppet är ringa. Koksalt fräter mera på asfaltmassorna med

modifierat bitumen än omodifierat bitumen.

Gustafson och Höbeda (1992) har undersökt inverkan av 3%-iga lösningar av

KAc, NaCL och urea. Koncentrationer som ger maximal effekt på betong och

svaga stenmaterial, dock utan att finna några negativa effekter. Det har visat sig att
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urea har maximal effekt på stenmaterial vid en koncentration på 1% (Transport

Canada 1993). Enligt VTI:s försök ger dock urea i 30%-ig lösning större angrepp

än i en låg koncentration på 3%. Effekt av högre koncentrationer bör därför mer

undersökas med asfaltmassa. .

Sainton (1990) har studerat dränasfalt, dels med bitumen av penetration 60/70,

dels bitumen innehållande malt däcksgummi. Utmattningsförsök (vid konstant

spänning) utfördes efter det att provkropparna lagrades 8 dygn vid rumstemperatur

i dest. vatten samt lösningar av CaC12 (0,8%) och KCl (0,25 kg/l). Saltlösningarna

gav reducerad motståndskraft för dränasfalt utan modifiering, gummitillsats

innebar bättre utmattningsmotstånd.

Det finns beläggningsmassor med inbyggda, hydrofobierade korn av

halkbekämpningsmedel. Avsikten är att kornen nöts fram från den täta

asfaltbetongen varvid en svag saltlösning bildas på vägytan som motverkar

ishalka. Mogawer m.fl. (1989) har undersökt inverkan av vattenlagring och det

visade sig att provkropparna inte tålde långtidslagring i vatten (upp till 90 dygn)

och sprack sönder. Man befarar att massan kan komma att vålla problem vid

vägförhållanden. Osmotiska effekter anses kunna bidra till stripping på lång sikt

vid sådant material. Praktiska erfarenheter finns dock, bl.a. från Sverige, med

sådana material och särskilda beständighetsproblem har inte påvisats. Det är sällan

en beläggning är blöt under så lång tid som vid ovannämnda laboratorieförsök.

6.2.3 Inverkan av frys-töväxling.

Beständighetsprovningar bör utföras vid så realistiska förhållanden som möjligt.

Vidhäftningssvikt kan bero på många orsaker, men vid svenska förhållanden

verkar det som eftervintern med tjällossning utgör den kritiska perioden (jfr.

Höbeda 1996, opubl. mat. 1998). Hicks (1991) har funnit att strippingen i USAs

nordliga delstater är relaterad till klimat med frys-tö. Argue (1984) påpekar att

strippingen på kanadensiska flygfält inte kunnat predikteras genom föreskriven

Marshallprovning för vattenkänslighet. Skadorna anses i varje fall delvis bero på

frys-töväxling.

El-Husssein mfl. (1993) kritiserar nuvarande vidhäftningsteorier (jfr. kap 2)

och menar att dessa är alltför ofullständiga. Han påpekar att bindningen mellan

sten och bruk varierar med temperaturen. Eftersom stenmaterialet och bruket är

termiskt inkompatibla så krymper bruket (som vid låga temperaturer utgör ett fast

material) mest vid avkylning. Kontaktspänningar byggs dåupp och sprickor kan

öppnas samtbilda vägar för senare vatteninträngning som resulterar i stripping .

Pressdragförsöket med asfaltbetong, utfört vid olika temperatur, visar också att

hållfastheten ökar med fallande minustemperatur, för att sedan börja avtaga,

sannolikt beroende på att en termiskt betingad sprickbildning uppkommer (jfr.

figur 28a). Man menar också att vidhäftningsprovningar ska utföras på

borrkärnor, som har alla de defekter som härrör från läggningen, och inte såsom

vanligen fallet på laboratorietillverkade provkroppar.
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fryscykel samt fryscykel med förlängd vacuummättning) på a)

vattenmättnadsgrad, b) pressdraghållfasthet och c) svällning

(Aschenbrenner och McGennis 1994)
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Lottman (1974) jämför resultaten på provkroppar med olika vattenkänslighet,

dels i torrt tillstånd, dels efter vakuummättning samt vakuummättning följd av 18

frys-töcykler (a 8 timmar) vid 0 resp 60°C. I detta fall ger frys-töväxling tydligare

utslag. Lottman har således inledningsvis använt sig av ett flertal frys-töcykler vid

sina omfattande undersökningar av vattenkänslighet, men efteråt nöjt sig med en

enda som varande tillfyllest. Gilmore mfl. (1985), som bedömt verkan av olika

vidhäftningsbefrämjande åtgärder, anser att ett flertal frys-töcykler behövs för att

bättre kunna bedöma asfaltmassans funktionsegenskaper, även om klara utslag

erhålls för stenmaterial med dåliga egenskaper utan tillsatt vidhäftningsmedel.

Anmärkningsvärt är då att en enda frysningscykel - om behov anses föreligga -

utförs vid ECS-försök enligt SHRP-metodik (jfr. figur 19) och då efter en

varmvattenlagring på 60°C, något som redan starkt påverkar asfaltmassans

beständighet.

Figur 28h visar hur cykler av frys-töväxling, redan efter ett fåtal cykler,

nedsätter pressdraghållfastheten hos asfaltbetong på ett mer drastiskt sätt än vid

varmvattenlagring, utförd under 2 dygn (ingen vakuumättning av provkroppen).

Förlängd varmvattenlagring (14 dygn, ingen frys-töväxling) visar dock på en

betydligt större temperatureffekt, sannolikt beroende på att vattnet då kunnat

tränga djupare in i porsystemet hos provkroppen.

Testmetoder har utvecklats i olika länder varvid asfaltprovkroppar utsätts för

frys-töväxling. Mycket varierande resultat har dock erhållits i fråga om verkan av

denna påkänning. Detta kan dels bero på val av testmetod, dels på det material

som undersökts. Antalet frys-töcykler har varierat från 1 till 1000, förkonditioner-

ingen före temperaturväxling har gjorts på olika sätt, temperaturen under upp-

tiningscykeln har varierat m.m. Ibland har man tagit över metodik från betong-

teknologin, där frostbeständighetsprovningar utgör rutin.

Suss (1969) har studerat Marshallpackade provkroppar avbeläggningsmassa

(ABT) med 5,8% bitumenhalt och varierande hålrum med avseende på

beständighet med dest. vatten, halvkoncentrerad och koncentrerad NaCl-lösning.

Det visade sig att någon skillnad inte förelåg efter 20 cykler av frys-töväxling

(-17°C resp. rumstemperatur). Man anser dock att metodiken för bedömning,

nämligen Marshallstabilitet och -flytvärde, utförda vid 60°C, inte efterliknar

vägförhållandena speciellt vintertid. Styvheten, bestämd genom marshallförsök,

tenderade dock att bli lägre efter konditionering i saltlösning vid höga hålrum,

medan motsatsen snarare var fallet vid användning av vatten. Svällningen av

provkroppen blev dock avseevärt större med dest. vatten än med saltlösningarna,

förmodligen indikerande att vatten kunnat frysa i porerna hos asfaltmassan, till

skillnad från fallet med saltlösningar av hög koncentration.

Aschenbrenner och McGennis (1994), visar att effekten av en enda fryscykel är

avhängig av vattenmättnadsgraden och vid hög vattenmättnadsgrad erhålls

nedsättning av pressdraghållfastheten både med och utan fryscykel (figur 28h).

Man kan notera att särskilt stora negativa effekter erhållits vid frys-töförsök i f.d.

öststater där man varit tvungen att använda sig av bitumen av dålig kvalitet, men

också av dåligt processat stenmaterial (jfr. Lehovnec och Luxemburk 1995).

Enligt sovjetiska GOST-normer undersöker man således frostbeständigheten hos

asfaltbeläggning (jfr. Höbeda 1991). Meschin (1967) har i Estland visat att

effekten av filleraktivering med olika ytaktiva ämnen tydligare framkommer vid

frys-töväxling än vid varmvattenlagring (figur 28e och d). Aktiveringsmedlen har

utgjorts av restprodukter från oljeskifferindustrin. Den stora skillnaden beror
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förmodligen på att kalkstensfiller innehåller vattenkänsliga lermineral. Gilmore

(1985) visar i princip samma sak med flytande tillsatsmedel av amintyp (figur

29).
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Khalid (1989) har utfört frys-töförsök med tät och öppen asfaltbetong vid olika

bitumenhalt och hålrum. Någon vakuummättning utfördes inte för förkonditione-

ring av provkroppar med både 100 resp. 150 mm diameter. Frys-töväxlingen

utfördes enligt ASTM C 666, en betongstandard varvid frysning till -18°C skedde

i luft och upptining vid 4°C i vatten. Pressdraghållfasthet, styvhetsmodul och

Marshallprovning utfördes efter 8, 20 och 60 frys-töcykler vid en provnings-

temperatur på 30°C, en något ovanlig temperatur i sammanhanget.

Man fann att asfaltmassa kan förstyvas efter ett fåtal (8) frys-töcykler, ev.

beroende på strukturförändringar i bitumenet och åldring av detta, men med

ökande antal cykler försämrades sedan vidhäftningstalet, speciellt för öppen

asfaltbetong. Man fann bättre vidhäftningstal för de större provkropparna som fick

lägre vattenabsorption. Denna parameter ökade annars med hålrummet i

asfaltmassan och med antalet frys-töcykler.

Östtyska undersökningar har utförts genom att provkropparna placerats i

fotbad (upp till provets nedre 12 mm). Provkropparna hade dessförinnan

vakuummättats vid undertryck med 1,33 kPa (Günther 1990). Man fick inget

sönderfall från provkropparna (såsom vanligen fallet vid betong) vid försök upp

till 300 cykler, däremot uppkom svällning. Stenmaterialegenskaper och hålrum-

met i provkroppen var parametrar av avgörande betydelse. Holzmann (1988) har

utfört upp till 1000 cykler med en mycket tät, bitumenrik asfaltbetong, avsedd för

vattenbyggnad. Störst vattenupptagning erhölls redan vid de tre första frys-

töcyklerna.

Runtscke (1990) har utfört frys-töförsök i Östtyskland med stenrik
Strukturasphalt . I detta fall använde man sig av ett stort temperaturspann

eftersom upptiningen skedde vid 60°C, sannolikt enligt amerikansk förebild.

Vakuummättning utfördes först vid 660 torr vid förkonditioering. Man konstaterar

att pressdraghållfastheten reducerats till en tredjedel redan efter 4 frys-töcykler.

Augustin och Kral (1987) har konstaterat ett samband mellan hålrumsökningen

efter 10 frys-töcykler på asfaltbetong och resultat från svällningsförsök

(vattenlagring under 28 dygn enligt tysk och österrikisk praxis. Proven har

förmodligen ibland innehållit svällande lermineral.

Noureldin och McDaniels (1990) har utsatt Marshallprovkroppar (som tydligen

inte vattenmättats i förväg) för 30 cykler av frys-töväxling (17 timmar vid -250C

och 8 timmars upptining i vattenbad vid 25°C). Svällningen mättes och var

beroende av bitumenhalten, vid 6,0% bitumen förekom knappast någon svällning.

Stålslagg är dock speciell genom att den kan vara kemiskt aktiv, speciellt i

finandelen.

Isacsson (1990) redovisar inverkan av frys-töcykler på provkroppar av

mjukbitumenmassor, tillverkade med olika vattenhalt på laboratorium. Man fick

tom. en förbättring av pressdraghållfastheten med 2% vatten. Provkropparna har

dock inte förkonditionerats med vatten och vattenmättnadsgraden var då

förmodligen låg. Liknande trender med varmmassa, tillverkad med olika

vattenhalt, har även observerats vid amerikanska försök (Kim m.fl. 1985).

Orsaken kan vara att det bitumen, som annars skulle ha sugits in i stenmaterialets

porer och därmed inaktiverats, ger ökad draghållfasthet.

Sainton ( 1990) visar att utmattningsmotståndet (vid konstant töjning) hos

dränerande asfaltbetong nedsätts med antalet frys-töcykler (upp till 24 cykler vid -

18/20°C) och förhållandevis mer för gummimodifierat bitumen än med bitumen

72 VTI NOTAT 35-1998



av penetration 60/70. Gummiasfalt ligger dock på en högre nivå när det gäller

motståndskraft.

En speciell metod har utvecklats i USA (Plancher mfl. 1980) varvid en liten

provkropp tillverkad av stenmaterial av fraktion 0,4-0,8 mm, studeras med hjälp

av frys-töväxling. Bitumenhalten bestäms experimentellt. Inverkan av

vidhäftningsförbättrande tillsatser kan studeras enligt försöket. Antalet cykler (vid

-10/12°C) när provkroppen brister tas som ett mått på beständigheten. Bolzan

(1989) har studerat testmetoden, både med penetrationsbitumen och emulsifierat

bitumen. Något större stenfraktion, nämligen O,6-1,2 mm måste användas i det

senare fallet. Man påpekar dock att metoden behöver kompletteras med andra

tester för vattenkänslighet.

Scerocman m.fl. (1986) har i USA undersökt relevansen hos olika testmetoder,

med både laboratorie- och verksblandade massor, som innehöll stenmaterial av

känd lämplighet, och vidhäftningsbefrämjande tillsatser i olika halter. Press-

draghållfastheten för vidhäftningstal anses bättre lämpad än andra metoder (jfr.

figur 21). Verkan av olika vidhäftningsmedel kan dock bättre predikteras om frys-

töväxling (5 cykler vid -18/600C) används vid förkonditioneringen.

Den mest avancerade metoden utgör ECS, utvecklad inom SHRst asfalt-

program. Man har studerat inverkan av olika förkonditionering, bl.a. frys-tö-

växling. Man utför dock vid behov (för kallt klimat) en enda fryscykel (-18°C)

och denna har en begränsad effekt i förhållande till föregående varmlagringscykel

vid 60°C. Denna metod har dock haft svårt att få acceptans i USA (jfr.

Aschenbrenner m.fl. 1995, Tandon m.fl. 1996, Alam m.fl. 1998). Blå. har

mätningarna av styvhetsmodul i samband med försöket haft dålig precision.

6.2.9 Inverkan av lösningar av halkbekämpningsmedel vid frys-
töväxüng.

Det är väl känt från provningar av betong och vissa stenmaterial att frys-töväxling

med svag saltlösning (1-3%) utövar betydligt större nedbrytning än dest. vatten

och mer koncentrerade eller tom. mättade lösningar. Enligt undersökningar

utförda av Hudec (1994) ökar vattenmättnadsgraden i stenmaterial (förmodligen

också i asfaltmassa) vid användning av svaga saltlösningar i stället för vatten (jfr.

figur 27a). Osmotiska effekter anses kunna medverka till ökad vattenupptagning.

Hudec (1989) samt Hudec och Amchong (1994) anser att osmotiska potentialer

kan uppkomma och vattenmättningen öka när saltlösningar ansamlas i mycket fina

porer, men behandlar stenmaterial (kap. 2). Ytavskalning erhålls enligt egna

erfarenheter, främst dock med hydrauliskt stabiliserade material, om saltlösning

används i stället för vatten. Denna avskalning tyder på en osmotisk potential-

skillnad i provkroppen (högre saltkoncentration i ett ytligt lager).

I samband med en skadeutredning verkar osmotiska fenomen spelat en stor roll

för uppkomst av Vägskador. Vägen hade före öppnande för trafik vintertid utsatts

för intensiv saltning för att få bort snö (och is (Höbeda 1998, opubl. mat). Man har

konstaterat en uppmjukning av AG-massan som förmodligen beror på att den

porösa beläggningenkunnat suga upp NaCl i sina porer. När sedan nederbörd eller

smältvatten, med en lägre saltkoncentration, trängt in i beläggningen har en

osmotisk potential uppkommit och vatten har trängt in i de saltmättade porerna

med svällning och uppmjukning av beläggningen som resultat. Sammanhållningen
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mellan Övre och undre AG-lager har ofta gått förlorad. Islinser har konstaterats vid

provtagning på vintern.

Polska försök visar att skelettasfalt kan vara immun mot frys-tö-påkänning med

svag saltlösning, dränasfalt sönderfaller starkt, medan tät asfaltbetong intar en

mellanställning (figur 3). Det ges dock ingen närmare information hur försöken

utförts.
Eppensteiner och Krzemien (1979) har i Österrike utfört en undersökning av

sandasfalt varvid frys-töväxling med 3%-ig NaCl-lösning utfördes enligt försök

liknande den sk. Boråsmetoden för betong, dvs. ett ytavskalningsförsök. Någon

Viktsförlust konstaterades inte, däremot svällde provkropparna. Man anser att

asfaltmassan har kvar sin elasticitet även vid -ZOOC, även om skador kan tänkas

uppkomma med tiden p g a vidhäftningssvikt.

Laboratorieförsök, som gjorts med asfaltmassa, har inte alltid gett lättolkade

resultat. Brand mfl. (1968) har utfört både Vätning-torknings och frys-töväxlings-

försök på provkroppar av asfaltbetong vid olika hålrum, men använt sig av höga

NaCl-koncentrationer, dels 50%-ig lösning, dels mättad lösning. Marshallvärden

påverkades litet av saltlösning men man kan notera att inverkan av hålrum är

större än av konditionering. Man kan även notera att provkropparna svällde vid

vätning och torkning, medan prov med bra beständighet krympte i saltlösning vid

frys-töväxling. Högt hålrum ger svällning vid konditionering i vatten men denna

effekt är mycket mindre vid saltlösningar (figur 30 a och b).

Suss (1969) har också utfört frys-töförsök, dels med dest. vatten, dels 50%-ig

och mättad NaCl-lösning. Man varierade hålrumshalten (2, 5 och 8%) i asfalt-

betongen genom att variera antalet slag i Marshallhammaren. Det framkom att

Marshallstyvheten påverkades mest av hålrummet, medan små skillnader erhölls

med dest. vatten resp. saltlösningar. Samtidigt konstaterades att provkroppar som

frys-töprovats med vatten svällde betydligt mer än provkroppar, klimat-

konditionerade med saltlösningar. Orsaken är att frysning inte kunde ske i porerna

av asfaltmassan vid så höga saltkoncentrationer. Marshallförsöket utförs vid så

hög temperatur som 60°C och passar illa för testning av vattenkänslighet.

Damm (1987) har undersökt frys-töbeständighet för prov av bindlager med och

utan urealösning varvid nedsättningar av pressdraghållfasthet på 5-25% erhölls

(figur 31).

Eck m.fl. (1983) har utsatt provkroppar av asfaltbetong för 100 st frys-töcykler

i koncentrerade lösningar av olika halkbekämpningsmedel. En ganska oväntad

effekt är att Marshallstabiliteten nedsattes med vatten, men t.o.m. ökade såvida

lösningar av halkbekämpningsmedel användes (utkristallisation av salter i porer?).

Vid ytavskalningsförsök (av typ Boråsmetoden för betong) observerades dock

att lösningar gav viss avskalning, men vikten ökade samtidigt hos provkropparna,

tydligen beroende på utkristallisation av salter i massans porer. Man drar dock

slutsatsen att tät asfaltbeläggning är ganska okänslig för halkbekämpningsmedel.

Kallas (1963) har vid Asphalt Institute i USA vallat in överytan hos

provkroppar av tät asfaltbetong och sandasfalt för att få en vätsketäckt yta. Efter

frysning till -8°C har korn av NaCl/CaClz tillförts så att isen smält och detta

upprepades upp till 100 cykler. Marshallvärdena hos provkropparna påverkades

föga och penetrationen hos återvunnet bitumen hade inte påverkats. Man anser att

asfaltmassa inte påverkas av halkbekämpningsmedel. Det är dock osäkert om

vattenmättning på djupet verkligen kunnat ske vid denna typ av försök. Egna,

ganska likartade undersökningar, utförda enligt Boråsmetoden för betong (dvs.
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en metod för ytavskalning) vid användning av 3%-ig NaCl-lösning, gav inga

utslag för laboratorietillverkade prov av täta typer av asfaltbeläggningar som

används på broar (Höbeda 1987). Skelettasfalt studerades dock inte.
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Figur 31 Procentall nedsättning vidhaftningstal hos bindlagermassor efter 96
timmars vattenlagring (40°C) och 10 frys-töcykler (vidha'ftningstal
grundade dels på pressdraghållfasthet, dels Marshallförsök) Enligt
Damm 1987.

Gustafson och Höbeda (1992) har undersökt dels inverkan av vattenlagring

(+400C), dels frys-töpåkänning med svaga lösningar av olika halkbekämpnings-

medel på styvhetsmodul hos asfaltmassa. Skillnaden blir liten för Marshall-

provkroppar med låga hålrum. Vid urealösning, som undersöktes också i högre

koncentration (30%) har dock en nedsättning av styvhetsmodul konstaterats. Vid

senare försök, med annan asfaltmassa, har någon nedsättning inte erhållits vid

användning av 3%-ig urealösning (Höbeda 1997).

Jacobson och Höbeda (1993) konstaterar ganska liten inverkan av frys-

töväxling vid försök gjordamed MAB 12T med ganska högt hålrum och vid

användning av 1%-ig saltlösning. Man utför 10 cykler vid -20/40°C. Viss

reduktion av draghållfasthet konstaterades, dock inte av styvhetsmodul. Kalk-

stensfiller jämfördes med egenfiller och i detta fall tenderade kalkstensfillern

tom. att ge något vattenkänsligare massa.

Jacobson och Höbeda (1995) har däremot erhållit en nedsättning av

styvhetsmodulen hos AG-massa vid cyklisk frys-töpåkänning med 1%-ig NaCl-

lösning upp till 50 cykler (figur 32). Frostbeständigheten beror på det stenmaterial

som använts. Någon nedsättning erhålls dock inte med MAB med lågt hålrum.

Intressant är att en partiell återläkning av provkropparna skett efter uttorkning.

Hopläkning av en fuktpåverkad asfaltmassa har påvisats av Schmidt och Graf

(1972) genom mätning av förändringar i styvhetsmodul. En sådan återläkning går

dock allt mer förlorad beroende på bitumenåldring.
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Figur 32 Frys-tö-förso'k med 1%-ig saltlösning på AG-massa med olika
stenmaterial. Viss återläkning sker efter uttorkning (Jacobson och
Höbeda 1995).

Lehovec och Luxemburk (1989) har studerat asfaltbetong (bitumenhalt 5,9%,

hålrum 3-6%) genom frys-töväxling enligt tjeckisk betongstandard vid

användning av både vatten och 2%-ig NaCl-lösning. Ett stort antal frys-

töväxlingar, först 50 cykler och sedan ytterligare 50 cykler (vid -15/15°C), har

utförts. Saltlösning förorsakar ett ytangrepp genom att fräta på provkroppen. Man

bestämde bl.a. pressdraghållfastheten, som efter 50 cykler var endast 15-20% av

värdet hos torr provkropp. Ännu sämre resultat erhölls efter 100 cykler, om nu

provningen gick att genomföra. Saltlösning gav förstörda provkroppar. Semi-

blown (dvs. delvis oxiderat) bitumen innebar sämre resultat än straight-run

bitumen. Det verkar som stenmaterialen också varit av dålig kvalitet eftersom man

omnämner förekomst av lerbeläggningar på stenytorna.
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6.3 Simulering av trafikbelastning.

Försök att efterlikna effekten av trafikbelastning har inte alltid gett entydiga

resultat. Prov har utsatts för pulserande belastning eller också för vattentryck för

att simulera det porvattentyck som uppstår vid överfarter (jfr. diskussion i Höbeda

1991). Man har dock inte lyckats efterlikna trafikpåkänningens effekt på

strippingprocessen särskilt väl. Trafiksimulering genom pulserande belastning

ingår i SHRst ECS försök, men Aschenbrenner anser att konventionell provning

av pressdraghållfasthet enligt AASHTO T283 ger resulat som bättre relaterar till

kända fältförhållanden. ECS-metoden enligt SHRP (AASHTO TP 34-94) är

dynamisk till sin natur eftersom provkroppen utsätts för pulserande belastning i

vattenmättat tillstånd före provning av styvhetsmodul. Metoden har dock dålig

precision och den nygamla AASHTO T283 har gett bättre resultat i fråga om

både precision och överensstämmelse med vägförhållanden (Ashenbrenner mil.

1995, Tandon m.fl. 1996).

Utmattningsförsök på balkar har utförts i forskningssammanhang. Rudetsky

(1997) har utfört utmattningsförsök på asfaltbetong både i torrt och vått tillstånd.

Balkarna var dock mycket små, 4><2, 5><16 cm och belastades vid konstant töjning.

Man menar att beläggningarna i delar av Ryssland befinner sig i vått tillstånd ofta

mer än halva tiden. Man fann att livslängden hos beläggningen ungefärligen

halverades vid försök gjorda vid 20°C, men reducerades med ca 2/3 vid OOC.

Uppkommet porvattentryck ansågs varaorsaken.

Schmidt och Graf (1972) hävdar att pressdraghållfastheten innebär en

förstörande provning och resultaten är inte användbara som indata vid analytisk

dimensionering. Man förordar därför provning av styvhetsmodul för bedömning

av vattenkänslighet. Man Visar även att fuktighet nedsätter styvhetsmodulen men

en återhämtning kan ske efter uttorkning vid aktuella laboratorieförhållanden.

Egna erfarenheter (bl.a. Gustafson och Höbeda 1992) tyder på att styvhets-

modulmätning inte är lämplig för karakterisering av mekaniska egenskaper hos

vattenmättad asfaltmassa med lågt hålrum eftersom porvattentryck som ökar

styvheten i förhållande till torra prov, kan byggas upp. Förmodligen har

töjningarna i provkroppen varit alltför små, eftersom man försökt efterlikna de

små töj ningar som uppkommer vid trafiköverfarter.

En annan iakttagelse är att sambandet mellan styvhetsmodul och press-

draghållfasthet är beroende av förkonditioneringssättet, draghållfasthet nedsätts

exempelvis mer än styvhetsmodul vid användning av saltlösning (figur 33).

Schellenberg (1988) har använt sig av dynamiskt kryptest på torra resp

vattenmättade provkroppar för att karakterisera inverkan av sandkvalitet av olika

karaktär i asfaltmassa. Stora skillnader har konstaterats i vattenkänslighet (jfr.

figur 9). Utmattningsförsök har även använts på vattenkonditionerade prov-

kroppar, t.ex. av Shatnawi mfl. (1995). Korrelation har därvid erhållits till

vidhäftningstal, bestämt enligt pressdragprovning.
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Chytla 1993).
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Den metod som hittills med störst framgång använts för trafiksimulering är

spårbildningstest i vatten ( immersion wheel-tracking test också benämnd

torture test ). Den anses även ha en framtid enligt NAPA (1996). Metoden är inte

ny, enligt Mathews och Colwill (1962) kan stripping relatera både till inverkan av

vatten och trafikbelastning samt beskriver immersion Wheeltracking test (figur

34). Asfaltbetong med mjukt bitumen (pen 300) och högt hålrum undersöktes

samt man fann att resultaten relaterar till vägförhållanden (figur 17). Flera

varianter av försöket har utvecklats (jfr. Höbeda 1996). Det har kritiserats för att

vara höggradigtempiriskt och man mäter samtidigt egentligen också motstånds-

kraften mot plastisk deformation. Dålig vattenkänslighet yttrar sig dock som

kollaps av provet och vattnet missfärgas av strippat bitumen. När detta sker blir

töjningarna stora i provet och brottillstånd uppkommer på ett bättre sätt än vid

annan simulering av effekter av trafiktöjning eller av porvattentryck. Pan och

White (1998) anser att man genom en variant av försöket (Purwheel) får en bättre

relation till förhållandena i praktiken 'an enligt pressdragförsök (AASHTO T 283).

VTI har nyligen införskaffat utrustning, men försök har ännu inte påbörjats.
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Figur 34 Immersion wheel-tracking test av engelsk typ (Mathews m.fl. 1967).

Av intresse är också att Goldbeck (1950) studerat provbeläggningar av

asfaltbetong i provvågsmaskin vid National Stone Association i USA. Som

jämförande laboratoriemetod har man haft vidhåftningstal, grundat på enaxiell

tryckhållfasthet. Stenmaterialet varierades, bitumenhalten (penetration 60-70 resp.

120-150) var 6-7,4%. Hålrumshalten var vid laboratorieförsöket 3,5-9,6%. Man

observerade svållning av provkropparna vid de högsta hålrumshalterna vid

laboratorieprovning.

Massaproven våltades direkt i provvägsmaskinen. Försöken gjordes på

vattenbegjuten bana, men vissa försök utfördes t.o.m. på iståckt bana. Man fick

dåligt samband med resultaten från laboratoriemetoden, massa med dåligt

vidhäftningstal kunde t.ex. fungera väl i provvägsmaskin. Detta anses bero på att

stripping ofta började i botten på beläggningslagret och belastningen i

provvägsmaskinen räckte inte till att bryta ned beläggningen när stenskelettet hade

bra stabilitet. Samtidigt observerades att asfaltbetong med bra vidhäftningstal vid

trafikering i provvägsmaskinen kunde förstöras genom stensläpp från ytan, så var
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t.ex. fallet med kvartsit som stenmaterial. Man menar att trafikpåkänningen i

provvägsmaskinen varit för låg men också påkänningen vid utförandet av

vidhäftningstal bör skärpas. Här kan man påpeka att kvartsit ofta gett bra

vidhäftningstal vid provning av asfaltmassa (Viman 1994), men i praktiken gett

stensläpp från ABS beläggning (Jacobson 1998).

6.3 Nötningstest för vattenkänslighet.

Provkroppar av asfaltmassa har utsatts för nötningspåkänning i olika utrustningar.

Pralltest, på sina håll använd i Sverige för att efterlikna dubbslitage, har sitt

ursprung i Californian Abrasion test, gummikulor har dock använts i stället för

stålkulor för nötningen i vatten. Testen används även i Europa, bl.a. vid Shell i

Amsterdam, dock med små stålkulor. Metoden har dock fått dåligt betyg i fråga

om relationen till praktiken enligt inventeringen av testmetoder, utförd av Hicks

(1991), figur 21. Shatnawi och van Kirk (1995) som studerat olika testmetoder

gör samma bedömning.

Cantabrian test har egentligen utvecklats för proportionering av dränasfalt.

Metoden innebär nötning av torra provkroppar i Los Angeles-utrustning. Metoden

har modifierats för att även utföra våttestning av andra massatyper (Woodside

m.fl. 1996, figur 35). En ganska likartad test, våtnötning av asfaltbetong-

provkroppar i Devaltrumma (med snedställd rotationsaxel) har beskrivits av

Swanberg och Hindermann (1950). Man anser att även förseglingar (på

provkroppar) kan testas på detta sätt. Det finns en viss relation till immersion-

compression test (vidhäftningstal som grundar sig på enaxiell tryckhållfasthet).

Vattenlagring sker vid rumstemperatur. Metoden har inte kommit till senare

användning.

90 |\ -I-LlDry '-o-BlDry +G1Dry

80_ ,

     

%
A
d
h
e
s
i
o
n

L!
!
0

    

1 I T I I T 1

O O O O O O O
O ln O lf) O m O
N N m m '<1' '<1' 11110

0
*

15
0

-

Number of revolutions

Figur 35 Cantabrian test på asfaltbetongprov med tre olika stenmaterial i torrt
och vått tillstånd (Woodside m.fl. 1996)
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Brule (1993) har använt sig av Cantabrian rest för dränerande asfaltbetong,

utförd med olika tillsatsmedel (kap. 7). Det verkar som Durieztest (dvs. Vidhäft-

ningstal provad enligt enaxiell tryckhållfasthet) i detta fall ger större skillnader

mellan torra och vattenlagrade provkroppar (jfr. figur 35).
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7 Inverkan av vidhäftningsbefrämjande tillsatser.
Även om det föreligger möjligheter att förbättra vattenkänsligheten genom

proportioneringsåtgärder eller val av annat stenmaterial är vidhäftnings-

befrämjande 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 2). Vanliga åtgärder är att

tillsätta flytande tillsatsmedel till bitumenet, användning av kemiskt aktiva filler

eller förbehandling av stenmaterialet med ytaktiva medel före blandning. Figur

36a och b ger exempel på effekt av olika typer av vidhäftningsbefrämjande

åtgärder.
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Förutom användning av nämnda medel har även förbättrad vidhäftning

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

medel används dock inte primärt för att förbättra vidhäftningsegenskaper utan för

att ge 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 spelar in. Tunnicliff (1997) ger 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, dvs. en variant av pressdragprovning, fått korrekt prediktering av vatten-

beständighet på lång sikt. 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 mfl. (1985) anser att vidhäftningstal måste testas efter ett flertal frys-

töcykler för att på ett korrekt sätt få fram skillnaderan mellan olika vidhäftnings-

medel. 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.

7.1 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 fäster sig vid

stenytan medan fettsyrasvansarna bildar bryggor in i bitumenet. Flera tidigare

använda produkter har fallit bort, beroende på arbetsmiljöproblem eller dålig

värmestabilitet i bitumenet före massatillverkning. Den positiva effekten av

flytande tillsatsmedel på aktiv vidhäftning är lätt att påvisa genom t.ex.

rullflasktest, koktest m.m. (figur Sa-b). 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

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 fettsyretjära gav bättre

bindning. Kiggundu och Roberts (1988) har vid ventering av vidhätningsproblem i

USA även konstaterat bristande kunskaper om långtidseffekter och kemiska

interaktioner mellan bitumen och stenyta.

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 stora

effekter med en del tillsatser. Det är därför nödvändigt att medlen tillsätts först vid
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blandningen av asfaltmassa. En del produkter som var betecknade som

värmestabila var dock dåliga redan från början.

Tester för att påvisa vidhäftningsmedels långtidsinverkan har utgjorts av frys-

töväxling (Scerocman mfl. 1986) och chemical stressing innebärande för-

behandling av provkropp, kokande vatten med pH 13 före testning av vidhäft-

ningstal.

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 genom att asfaltenerna hålls i

dispersion och inte så lätt bildar flockar med förhårdning som följd (Christensen

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

som ett finkornigt filler och förstyva bitumenet.

3.2 Mineraliska tillsatsmedel.

Släckt kalk.

Den vidhäftningsbefrämjande åtgärd som fått det bästa vitsordet enligt

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

till asfaltmassan. Orsaken kan också vara att släckt kalk (jfr. figur 36h), trots Vissa

variationer i sammansättning ändå utgör ett entydigt begrepp, medan de flytande

addiven har mer okända sammansättningar som dessutom varierar med tiden

beroende på produktutveckling. Samma trend kan utläsas från inventering utförd

av Aschenbrenner och McGennis (1994). Det finns dock en risk för att släckt kalk

inte fungerar med samtliga typer av stenmaterial (i varje fall inte för kalksten).

Field och Phang (1967) anser att släckt kalk utgör ett utmärkt vidhäftnings-

medel vid förhållandena i norra Ontario, där sura stenmaterial kommer till

användning. Släckt kalk har även en gynnsam fillerverkan. 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 möjligt. Halten bör 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 >1.

Man har erfarenheter av släckt kalk sedan lång tid tillbaka. O\Harra ( 1967)

rekommenderar således att man för att motverka strippingproblemen i Arizona bör

man 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 fuktigt stenmjöl som kan lagras i

upplag längre tid. Karbonatisering sker enbart av ett ytligt lager. Vid blandningen i
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asfaltverk överförs sedan kalken till övrigt stenmaterial. Denna process är mer

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

asfaltmassa.

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 mfl.

(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 flytande 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 bitumenofta har ganska högt fuktinnehåll (jfr.

Kim 1985). Zhou och Nodes (1991) rekommenderar släckt kalk vid kall

återvinning för bättre beständighet, speciellt mot frost.

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

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

ningsverk. 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 mfl. (1996) påpekar att

tillsatsen av släckt kalk kan ge upphov till hanterings- och arbetsmiljöproblem och

har gjort en jämförelse med ett medel av amintyp och tallolja för asfaltmassa

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 filler, ibland i blandning med kalkstensfiller men

ibland också med flygaskor. Vid användning av sådant filler 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 (jfr. figur 37). Kalciumjonerna

binder nämligen de oxidationsprodukter som bildas men motverkar även själva

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

försök, vid fältstudier kan det vara svårt att särskilja mellan åldringshämmande

och vidhäftningsbefrämjande effekter. Lin m.fl. (1995) nämner dessutom att släckt

kalk förstyvar bitumenet fysikaliskt genom fillerverkan och massans motstånds-

kraft mot plastisk deformation ökar. Samtidigt har Cachas (1971) funnit att

bitumen som återvunnits från beläggning under trafik har bitumen med lägre

viskositet om släckt kalk använts än motsvarande beläggning men utan tillsats.

VTI NOTAT 35-1998 87



Bitumenets duktilitet förbättrades genom släckt kalk som anses ge upphov till en

kemisk förtvålingsreaktion som motverkar förhårdning.
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Figur 37 Eüfekt av halten släckt kalk på viskasiteten hos bitumen efter 10 dygns
accelererad åldring (Dickingson 1984).

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. I Sverige är till skillnad från många andra länder

portlandcement billigare än släckt kalk. Vid hydratiseringen bildas nämligen fri

kalk, även om halten är förhållandevis ringa i jämförelse med användning av

släckt kalk. Vid tillgång på fuktighet bildas genom hydratisering av kornen av

cementklinker även stavformiga eller bladiga kristaller som kan ge en viss

armering åt asfaltmassan. Enligt undersökningar utförda av Akili (1997) har

släckt kalk bättre verkan äncement, i båda fallen har 1 resp. 2% tillsatts som filler.

Cement har dock en lämplig kornstorleksfördelning och har därmed t.0.m. använts

som alternativ till kalkstensfiller. Därmed kan cement användas i högre halt än

släckt kalk som är mycket finkornigt och förstyvar bitumenet i högre halt än 1-2%.

Undersökningar som att cementet, som fälls ut i asfaltmassan, ger negativa

effekter (såsom sprödhet och hög styvhet) 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 av både 1 och 2%

Portlandcement. Tydliga positiva effekter erhölls vid laboratorieförsök som dock

var svåra att verifiera vid försökgjorda på borrkärnor från provsträckor, möjligen

beroende på svårigheter att homogenisera en pulverformig tillsats i så låg halt.
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Jönsson (1994) har visat att cementtillsats är speciellt gynnsam om

beläggningen har större hålrum än 4% och särskilt om bitumenet som används

också är mjukt. Provvägsförsök visar att 1% cementtillsats i AG25 ger förbättrad

hållfasthet. Någon förbättring av beläggningens åldringsegenskaper kunde dock

inte konstateras efter 3 år på återvunnet bitumen. Att verkan avcement är störst

vid rel. Högt hålrum beror sannolikt på att fukt då lättare kan tränga in i

beläggningen och reagera med cementkornen i massan. Man konstaterade på

laboratoriet att vidhäftningstalet ökade med tiden för vattenlagring (vid 40°C) som

utfördes upp till 30 dygn. En viss svällning och tilltäppning av hålrum kan även

utöva en gynnsam inverkan på beständighet.

Förbehandling av stenmaterialet 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 mil. 1997). Button och Jagadam (1992) har gjort

försök att i full skala i asfaltverk, att behandla stenmaterial med cementslurry.

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

verk. Av den anledningen rekommenderar men f.n. inte denna teknik.

Övriga mineraliska tillsatser.

Kalkrika flygaskor 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.

7.4 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 (figur 28) och konstaterar förbättrad

massakvalitet om kalkstensfillret sammalts med ytaktiva medel.

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

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

och fäste för bitumenet (Body 1995). Polymertillsats medför ofta att massan måste

blandas vid högre temperaturer, något som i och för sig förbättrar vidhäftningen.

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 (jfr.

Höbeda 1997). 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.
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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 Ikeda (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 med 1%-iga lösningar, även om mycket låga halter

egentligen behövs, enligt Divito och Morris (1982) tom. miljondelar av

stenmaterialets vikt.

Anzaki och Ikeda har i sammanhanget studerat epoxisilan eftersom aminsilan

gav obehaglig lukt. Vattenlagring (vid 80°C) 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

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 vattenkänslighet av bitumenklätt

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

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

Bättre fann man vid jämförelseprov med vidhäftningsmedel av amintyp och med

släckt kalk. En orsak anses vara att endast det grova stenmaterialet förbehandlats

medan vattenkänsligheten 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 stenmaterial 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 (figur

38). Från bitumenet utfällda asfaltener hade också negativa laddningar och

silanbehandling bör då ge upphov till en bättre bindning genom attraktionskrafter.

Både bra och dåliga stenmaterial hade från början ganska likartade zetapotentialer

och någon relation till vidhäftningstal 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 1%-iga

lösningar av CaClz, MgC12.6H20 och AlCl3. Bäst resultat erhölls med järnsaltet.

Det är inte känt om denna typ av vidhäftningsförbättring använts i praktiken.
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Figur 38 Zetapotentialer som funktion av pH-va'rde hos ett stenmaterial och
inverkan av olika vidhaftningsmedel (Hagen m.fl. 1996).

Tillsatser till bitumen.

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

att ge god Vidhäftning till stenmaterial beroende på innehåll av polära kväve-

föreningar, fenoler m.m., tjära är inte längre aktuell i sammanhanget av arbets-

miljöskäl. 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 med oljeskifferbitumen

föreligger i USA (Thomas mfl. 1996). Talloljebeck rekommenderas som vidhäft-

ningsbefrämj ande tillsats vid varm återvinning av Mazuch och Jeffrey (1995) och

som tillsats 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.

Vid tillsättning av polymerer i bitumen ökar bindemedlets viskositet, kohesion

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

funnit vid laboratorieförsök att vidhäftningsbefrämj 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.

Inverkan av naturbitumen och polymerer på vidhäftning diskuteras även i annat

sammanhang (Höbeda 1997).

Kombinationer av tillsatsmedel

Som framgått tidigare kan olika tillsatsmedel i kombination ge synergieffekter.

Detta är särskilt viktigt vid beläggningar av nyare typer som är svårare attt

tillverka och lägga ut. I USA använder man, i varje fall i Georgia och maryland,
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modifierat biturnen, fibrer och släckt kalk i skelett- och dränasfalt (collins 1996,

pers. medd. 1997).

Brule m.fl. (1993) har undersökt inverkan av olika tillsatser på

funktionsegenskaperna hos dränerande asfaltbetong. Testning för vattenkänslighet

har dels utförts enligt Duriez test (AFNOR NF P 98251-5), dels enligt Cantabrian

(Cantabro) test (NLT 352/86). Effekterna av polymerer, fibrer och släckt kalk

framgår av figur 38 a och b. Inverkan av tillsatser är olika enligt testerna och

Duriez test (dvs. tryckhållfasthet i torrt tillstånd och efter vattenlagring) ger srörre

utslag beträffande vattenkänslighet än Cantabrian test (jfr. kap. 6.3.1). Det

förefaller också som en kombination av t.ex. fibrer och släckt kalk kan vara

förmånlig.
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Figur 39 Efekt av olika tillsatsmedel enbart eller i kombination på egenskaper
hos dränasfalt enligt a) Duriez och b) Cantabrian test (Brule mfl.
1993).
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Slutsatser och rekommendationer.

Vidhäftningsproblematiken är mycket komplex och trots att forskning bedrivits i

mer än 50 år ärkunskapen om de medverkande processerna fortfarande mycket

dålig. Orsaken är att många kombinationer av orsaker kan påverka vidhäftnings-

svikt och termen stripping används egentligen för flera olika företeelser. Ofta

har strippingstudierna omfattat slitlager, men skadorna kan ofta vara dolda i

underliggande asfaltlager som ofta är hålrumsrikare och därmed också mer

vattenkänsliga.

Vattenmättning eller vid Vinterförhållanden mättning med saltlösning av

underligggande obundet lager kan förorsaka stripping i AG-lagret (Höbeda 1996,

opubl. mat. 1998). Osmotiska fenomen kan förorsaka ganska oväntde effekter,

bl.a. uppmjukning och svällning av asfaltbundna lager (förlust av kohesionsnarare

än stripping). Det är lätt att dra felaktiga slutsatser om skadeförlopp i sådana fall.

Asfaltmassa har en återläkningsförmåga och strippingskador, uppkomna i

samband med urtjälning, kan ofta läkas ihop när väglagren i överbyggnadens övre

del har torkat upp. Denna process är dock mycket dåligt undersökt.

Stor osäkerhet råder beträffande lämpligheten av testmetoder och inte minst av

konditioneringsförfarande. Enligt en amerikansk inventering (1991) är dock

förtroendet störst för en test av typ vidhäftningstal, som grundar sig på pressdrag-

hållfasthetsprovning av ett vattenkonditionerat prov (figur 21). Man anser också

att testmetoden ger en bra Värdering av inverkan av vidhäftningsbefrämjande

tillsatser. Vissa forskare har dock rekommenderat att komplettera provningen med

annan test, t.ex. koktest, pH-mätning av vatten i kontakt med bergartspulver, för

större säkerhet. Provning med saltlösning har provats med varierande resultat.

Ibland har frys-töväxling använts, men det finns knappast någon standardmetod

där man använder sig av flera frys-töcykler. I bilaga 1 ges Vissa aspekter på

vidhäftningstal, bestämt genom pressdragmetod.

På senare tid har dock tester av typ immersion wheel-tracking test uppmärk-

sammats i USA och även Vissa länder i Europa (jfr. Höbeda 1996). VTI har

nyligen skaffat sig en utrustning och erfarenheter bör skaffas, inte minst av olika

förkonditioneringsförfaranden.

För att få asfaltbeläggning av god beständighet är det nödvändigt med

förbättrad massakvalitet vid tillverkning som god täckning med bitumen-filler.

Separationer får inte förekomma i lagd massa. Packning med gummihjulsvält är

att rekommendera. Tillsatsmedel för bättre vidhäftning är ofta nödvändiga,

speciellt för massatyper som är svåra att tillverka och lägga ut, t.ex. skelett- och

dränasfalt. Åtgärder måste vidtas för att få homogena blandningar som inte

separerar.
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Undersökning enligt pressdragförsök.

Testning av vidhäftningstal utförs numera enligt FAS Metod 446-98. En skillnad

till amerikansk metodik är att man testar provkroppar vid det hålrum som man

avser att använda i vägen och inte vid en bestämd hålrumshalt som enligt

amerikansk metodik. Det kan vara nyttigt att diskutera inverkan av några

parametrar, främst enligt amerikansk erfarenhet.

Pressdragförsök för bestämning av vidhäftningstal är väletablerad främst sedan

Lottman's undersökningar i början på 70-talet och senare modifikation av

Tunnicliff och Root (1985), senare AASHTO T 283. Testen har dammats av för

användning i samband med SHRP Superpave eftersom inom SHRP utvecklade

andra tester (Net Absorption Test, AASHTO TP6-93 och Enviromental

Conditoning Test, AASHTO TP 34-94) haft svårt att få acceptans. Hicks (1991)

har vid sin inventering av olika tester i bruk i USA visat att denna metod anses

som mest tillförlitlig (figur 21). Shatnawi och van Kirk (1993) som studerat olika

testmetoder anser således AASHTO T283 mest lämpad. Tarrer (1995) har tyckt

sig behöva komplettera testen med en kemisk förbehanding för bättre

överensstämmelse med vägförhållanden. Aschenbrenner och McGennis (1994)

menar att förkonditionering kan anpassas till trafikbelastning och klimat. Man

visar att resultatet från pressdragförsök relaterar till svällning av provkroppen,

något som vid höga värden indikerar förekomst av svällande lermineral. Att så är

fallet indikeras även av resultaten från en annan undersökning av

metylenblåabsorption, också utförd i Colorado, figur 10 .

Påpekas bör att testerna är avsedda att användas med laboratorietillverkade

provkroppar och inte med borrkärnor. Enligt Tunnicliff och Root (1995) kan dock

borrkärnor användas för verifiering av strippingtillståndet i fält.

Vidlaboratorieförfaranden eftersträvar man också ofta att prova vid ett fastställt

hålrum, något som inte är möjligt med borrkärnor.

Inverkan av provkroppsdiameter.

Testning har inledningsvis utförts på Marshallpackade provkroppar med 100 mm

diameter, men enligt SHRP provar man gyratoriskt packade provkroppar med 150

mm diameter. Tunnicliff och Root (1995) refererar till undersökningar, gjorda vid

Asphalt Institute, varvid man konstaterat att de större provkropparna enligt

testning efter ASTM D 4867 ger bättre vidhäftningstal, värdet 90% motsvarar

således 70% vid mindre provkroppsdiameter (McGennis m.fl. 1996) redovisar

motsvarande erfarenheter.

Inverkan av åldringsprocedur.

Enligt SHRP Superpave så testar man provkroppar där asfaltmassan före

provkroppstillverkningen korttidsåldrats (STOA innebärande 4 timmar vid 1350C

varvid massan på provplåten omblandas en gång i timmen. En sådan åldring

innebär provkroppar med hårdare bitumen och i regel bättre beständighet (Höbeda

och Chytla 1993). Man har motiverat värmelagringen med bättre efterlikning av

massa, blandad i verk men också ökad .insugning av bitumen i stenmaterialets

porer, en processs som tar lång tid och som man anser inte kan äga rum vid
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laboratorietillverkning av massa. Ett exempel på bitumenabsorption, utfört med ett

poröst stenmaterial, framgår av figur 8.

En viss lagring av laboratorietillverkade provkroppar (vanligen vid rumstem-

peratur) är dock nödvändig för att få bättre precision vid försöket och förmodligen

får man bättre relation till vägförhållanden. Enligt AASHTO T283 har man infört

en ganska mild åldringsprocedur, nämligen 16 timmar vid 60°C för lös massa.

Detta förfarande kan studeras inledningsvis.

Korttidsåldring enligt ovan innebär att bitumenet påverkas främst genom

avdunstningen av lättflyktiga beståndsdelar. För att efterlikan den oxidativa

åldringen i vägen borde man t.ex. utföra försök i PAV, utvecklad inom SHRst

asfaltprogram för långtidsåldring av bitumen. Temperaturen måste dock vara

väsentligt lägre för att provkroppen inte ska deformeras och helst ska bitumenets

mjukpunkt inte överskridas om man Ska mäta t.ex. pressdraghållfasthet för

karakterisering av mekaniska egenskaper. PAV-lagring lämpar sig knappast för

rutinstudier eftersom lagringstiden vid ganska låg temperatur måste vara

tillräckligt lång.

Hålrum vid tillverkning av provkropp.

En asfaltmassa innehållande strippingkänsligt material kan ge vilseledande

indikation om vattenkänslighet om stenmaterialet används under mer

ogynnsamma förhållanden i vägen, bl.a. högre hålrum. Av den anledningen bör

man inte testa alltför täta provkroppar. Enligt AASHTO T283 och TP 34-94

föreskriver man ett hålrum på 7+-1% i provkroppen för att bättre kunna jämföra

olika materialkombinationer. I det senare fallet packas provkroppen gyratoriskt

och vid den bitumenhalt som man anser att använda i praktiken. Förhöjt hålrum

kan även vara motiverat för att efterlikna tillståndet i öppna, separerade partier.

Dukatz och Phillips (1989) rekommenderar att försök görs vid varierande hålrum

och att värdet vid 7% hålrum avläses genom interpolation. ECS-test

rekommenderas också att utföras vid stegvis ökande hålrum vid tre nivåer (Terrel

och Al-Swalimi 1994).

Det förefaller vettigt att även utföra försök vid förhöjt hålrum eftersom sådant

kan uppkomma i vägen beroende på materialsammansåttning och utförande.

Vattenmättnadsgrad.

Motsägande uppgifter finns beträffande denna parameter. Försök utförs enligt

AASHTO T283 vid en definerad vattenmättnadsgrad på 55-80%. Man har dock

samtidigt visat att nära full vattenmättnad ger bättre överensstämmelse med

praktiken och att försöksprecisionen blir bättre (en varierande vattenmättnadsgrad

påverkar resultatet med våtkonditionerad provkropp). Det har även påpekats att

man får bättre överensstämmelse med fältförhållandena om vattenmättnadsgraden

är högre (Aschenbrenner m.fl. 1995, Stuart 1987). Detta kan bl.a. bero på under

vilka klimatförhållanden provsträckorna studerats. Stuart nämner att det kan vara

svårt att hålla föreskriven vattenmättnadsgrad och provning vid närmare

vattenmättning är därför att föredra.
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Konditionering av provkropp.

Vattenkonditioneringen sker ofta 24 timmar vid 60°C. I jämförelse med metodik i

Norden (CEN-förslag, i princip FAS 446-8) där 40°C och 72 timmar används,

utförs konditioneringen vid högre temperatur men under kortare tid. I USA

används dock hårdare bitumen än i Sverige och åldringsprocessen av lös massa

gör även att provkroppen tål denna höga temperatur. En viss bitumenåldring som

beror på själva varmvattenlagringen är också en tänkbar effekt i vissa fall. Enligt

amerikansk metodik ingår en enda frivillig (optional) fryscykel vid konditionering

(jfr. tabell 3). Frys-töväxling bör dock ske enligt ett flertal cykler eftersom det

knappast är möjligt att bestämma frostbeständighet med hjälp av en enda frysning.

Inverkan av halkbekämpningsmedel vid konditionering.

Det måste även finnas metod för frys-töväxling med saltlösning eftersom

strippingskador vid svenska förhållanden ofta uppkommer vintertid, t.o.m. före

egentlig tjällossning (Höbeda 1996, opubl. mat. 1998). Äldre försök som utförts i

Tyskland och USA beskriver asfaltmassa som immun mot saltlösningar, men

försök har gjorts med täta massor oCh med högkoncentrerade saltlösningar.

Det är dock känt att svaga lösningar, 1-3%-iga, ger maximal nedbrytning av

betong och vissa stenmaterial. Standardiserade försök föreligger inte för

asfaltmassa i likhet med betong. För asfaltbeläggningar finns det anledning att

även studera effekten av både starka och svaga koncentrationer. Tidigare försök

indikerar också att 30%-ig urealösning kan ge nedsatt beständighet, i varje fall

med vissa stenmaterial med dåliga vidhäftningsegenskaper (Gustafson och

Höbeda 1993). Strippingskador har ibland varit relaterade till intensiv

halkbekämpning.

Osmotiska effekter, bl.a. vid olika saltkoncentrationer i asfaltmassa och

omgivande lösning vid förkonditioneringen, bör undersökas närmare. Inom detta

område finns förmodligen mycket att göra (Höbeda, opubl. mat. 1998).

Provning av mekaniska egenskaper.

Undersökningen av pressdraghållfasthet är att föredra framför t.ex. också

förekommande bestämning av styvhetsmodul eftersom kohesionen i massan kan

bättre bedömas. Bestämningen av styvhetsmodul är ganska komplicerad och

kräver dyrbar specialutrustning och kan ge missvisande resultat. Samma sak gäller

för tryckhållfasthet där en kohesionsförlust inte framkommer lika klart som vid ett

dragförsök.

Pressdragförsöket utförs utomlands ofta vid högre temperatur (20-25°C, jfr.

tabell 3) än i Norden. Lägre temperaturer, såsom 10°C, ger dock säkrare värden på

hållfasthet med avseende på bitumenets viskoelastiska egenskaper.

Nivån på vidhäftningstal.

Olika forskare har rekommenderat olika nivåer. På grundval av fältförsök

rekommenderar Lottman (1982) ett vidhäftningstal på 80% samt Tunnicliff och

Root (1995) ett vidhäftningstal på 75% enligt sina testvarianter. Enligt Superpave

föreskriver man 80%, dock vid en provkroppsdiameter på 150 mm, som ger enligt

vad som tidigare sagts bättre Värde än 100 mm provkropp. Att så höga värden

föreskrivs i USA kan bero på användning av hårda bitumen och åldring av den
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lösa asfaltmassan före testning av provkropp. Vidhäftningstalet 50% i VÄG 94 för

närbesläktat försök representerar i hög grad den osäkerhet som man känner inför

metoden. Sedan ett par år tillbaka föreskriver man dock 70% i BBL och 75% med

en veckas vattenlagring i fräslådor.

Lottman och Breje (1990) presenterar ett dimensioneringssystem med avseende

på vattenkänslighet (ACOMODAS), såväl med avseende på risken för

spårbildning som utmattning, båda i kombination med vidhäftningssvikt. Indata i

form av vidhäftningstal, grundade på styvhetsmodul och pressdraghållfasthet är

dock mycket osäkra och förmodligen otillräckliga samt systemet har veterligen

inte kommit till större användning.

VTI NOTAT 35-1998




