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Förord
Skadeutredningen har ingått som en aktivitet i FoU-projektet Tankbeläggningar .

Projektet behandlar ytbehandlingar med inriktning på modifierade emulsioner,

tillsatser, utförande mm i syfte att bättre styra upp brytningsförloppet Vid

utläggningen och förbättra hållbarheten på längre sikt.

Undersökningarna har finansierats av Vägverket, Borlänge. Kontaktman har varit

Bengt Krigsman. Från VTIs sida har Torbjörn Jacobson varit projektledare medan

Fredrik Hornwall medverkat vid försöken och sammanställningen av rapporten.

Försöken har bedrivits inom en arbetsgrupp för ytbehandlingar med representanter
från entreprenörer, bindemedelstillverkare, beställare och VTI. Följande personer

ingår i gruppen:

Roland Styffe, Vägverket, Region Väst

Kurt Edlund, Vägverket, Region Mitt

Christer Yrrnark, Skanska

Kjell Hortlund, Nynäs AB

Svante Johansson, Travecon HB

Bengt Krigsman, Vägverket (HK)

Bengt Magnusson, Vägverket (HK)

Torbjörn Jacobson, VTI

Linköping i oktober 2000,

Torbjörn Jacobson Fredrik Hornwall
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Sammanfattning

Ett flertal spårytbehandlingar (SPY) utförda med polymermodifierad emulsion

(PME) har i ett tidigt skede erhållit sten- och bindemedelssläpp. I flera fall erhölls

omfattande stenlossning som medförde att objekten fick åtgärdas första vintern

Gemensamt för objekten var att de lades relativt sent under 1999, från slutet av

augusti till början av oktober, och att emulsionerna hade samma typ av

polymermodifierat bitumen (Styrelf). På våren 2000 gjordes på uppdrag av
Vägverket en skadeutredning som omfattade följ ande delar:

Okulär besiktning

Insamling av data om väg, trafik, utförande, kvalitetskontroll och material

Provtagning av bindemedel och borrkärnor på vägen

Egenskaper hos bindemedel

Beständighet och slitstyrka på borrprov

Utvärdering, rekommendationer och rapportering

Spårytbehandlingarna låg i Värmland, Östergötland, Småland och Blekinge. De

skadade objekten omfattade ett flertal varianter av SPY, både grov- och

finkornigare ytbehandlingar med enkla eller dubbla lager av bindemedel och

stenmaterial. Vägarna hade relativt mycket trafik (ÅDT 1000-5500) och saltas
därför vintertid.

Undersökningarna av vidhäftningsegenskaper och slitstyrka utfördes enligt en

modifiering av Prall-metoden som normalt används för slitagestudier av

asfaltprov. Skillnaderna ligger främst i konditioneringen av proven samt en

skonsammare nötning genom lägre slagfrekvens. Tre olika konditionerings-

förfarande testades, bland annat osmotisk konditionering som var den strängaste

varianten. Vid denna metod vattenmättas provkropparna först i vacuum varefter

de lagras i koncentrerad saltlösning och därefter utsätts för frys-töväxlingar.
Metoden syftar till att efterlikna svåra vinterförhållanden på saltade vägar.

Inga anmärkningsvärda brister på bindemedlet, stenmaterialet eller utförandet har

konstaterats i utredningen. Den mest sannolika orsaken är att ytbehandlingarna

lagts för sent på året för att allt vattnet i emulsionen skall ha hunnit avdunsta och
tränga ut ur ytbehandlingen (det modifierade bindemedlet) innan den första kylan

kom och vintersäsongen började. Ytbehandlingen har därför inte härdat ut
ordentligt och erhållit tillräcklig beständighet för att motstå fukt, kyla och

saltbekämpning i kombination med vinterväghållning (plogning) och relativt
mycket trafik. Eventuellt tätar polymermodifierat bitumen till ytbehandlingen mer

än konventionellt bitumen (stänger inne vattnet) och därför kan sen läggning på

året vara särskilt känsligt för PME. Borrkärnor från skadeutredningen erhöll också
markant sämre beständighet (ytbehandlingen släppte från underlaget) vid

osmotisk konditionering jämfört med prov tagna på äldre, oskadade
ytbehandlingar som klarade testet utan problem.
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Inledning och bakgrund

Ett flertal spårytbehandlingar (SPY) utförda med polymermodifierad emulsion

(PME) erhöll senhösten och vintern 1999/2000 sten- och bindemedelssläpp. I flera

fall erhölls omfattande stenlossning och några av objekten fick åtgärdas under

vintern Gemensamt för objekten var att de lades relativt sent under 1999, från

slutet av augusti till början av oktober, och att emulsionerna hade samma typ av

polymermodifierat bitumen (Styrelf). Enligt uppgift gick, med något undantag,

utförandet av ytbehandlingarna bra och ingen stenlossning rapporterades under

början av hösten. När höstregnen och kylan kom började den första

stenlossningen, framför allt i kanterna. Efter de första snöröjningsinsatserna

accelererade stenlossningen (plogskador) och där trafiken var särskilt intensiv

(mycket tung trafik eller vridmoment) fanns ingen sten kvar efter en tid. Vid

besiktningar under vintern och våren 1999/2000 konstaterades att stenmaterialet

lätt gick att plocka bort med skruvmejsel.

Beskrivning av spårytbehandling (SPY) och
tänkbara skadeorsaker

Eftersom spårytbehandlingar får mycket trafik (ligger där trafiken går) brukar de

vara gynnsamma ur utförar- och härdningssynpunkt (stenen hinner orientera sig

och trafikarbetet påskyndar brytningen av emulsionen). Kritiskt är dock kanterna

mot den intilliggande beläggningen, där bindemedelsmängden kan bli för låg och

stenen sticker upp, med tidiga stensläpp som följd. Av betydelse är också

spårdjupen på den gamla beläggningen. Vid större spårdjup brukar grövre

stenmaterial användas och dubbel ytbehandling är också vanlig. Vid mindre

spårdjup i vägen används finkornigare stenmaterial och åtgärden görs genom

enkel ytbehandling (eller försegling). Åtgärden anpassas således till det befintliga

spårdjupet och spårbredden i vägbanan med syftet att spårytbehandlingen skall

smälta in i vägbanan så mycket som möjligt. Stenmaterialets kvalitet, och i viss

mån stenstorlek, väljs också efter den rådande trafikvolymen. Ju mer trafik desto

bättre stenmaterial behövs och stenmaterialets grovlek får också större betydelse.

På senare år har emulsioner baserade på modifierade bindemedel börjat användas

för den här typen av ytbehandlingar, främst för att förbättra utförandekvaliten

(minska risken för blödningar och stensläpp samt möjliggöra tidig sopning) men

även för att på längre sikt förbättra låg- och högtemperaturegenskaperna hos

ytbehandling.

Skadornas art pekar mot att vidhäftningen mellan stenmaterialet och bindemedlet

blivit dålig eller att bindemedlet fått svag kohesion vid lägre temperaturer.

Troligen kan vatten ha blivit kvar i bindemedlet och inte ha hunnit avdunsta på

grund av det sena utförandet. De ytor som lades senast på året är också de som

erhållit de flesta skadorna. Den mest sannolika förklaringen till skadorna är att

vatten blivit kvar i ytbehandlingen när vintern kom vilket medförde att

beständigheten blivit dålig. Tidigare skadeutredningar har visat att det brukar

finnas flera samverkande faktorer som bidragit till skadornas uppkomst och

utbredning, speciellt när de uppträder tidigt och är omfattande. Orsaker till

beständighesrelaterade skador med SPY kan vara:
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0 dålig kompatibilitet mellan bitumen och polymer

polymerer som inte passar för svenskt vinterklimat med frys- och töväxlingar

och saltning

olämpligt basbitumen (för hårt)

brister hos emulsionen (t ex avseende bryttid eller viskositet)

dåligt utförande, t ex alltför mycket finmaterial på stenen

för liten mängd bindemedel, glest med pågrus

dålig vidhäftningsförmåga hos stenmaterialet eller alltför svagt stenmaterial

sen utläggning på året.

Upplägget av undersökningen

Undersökningen delades upp i flera steg och kopplades även ihop med Vägverkets

och VTIs FoU-program för ytbehandlingar. En del av aktiviteterna syftade till att

klarlägga vilka brister eller fel som eventuellt har funnits medan andra mer

syftade till att studera relevant provningsmetodik för ytbehandling. I ett tidigt

skede gjordes en inventering över antalet objekt och skadornas utbredning. En

mindre provtagning har också gjorts under våren på väg 45. Några av objekten

lades över under vintern 1999/2000 varför ingen besiktning eller provtagning

kunde göras på dessa objekt.

Dokumentation (inventering, insamling av data, besiktning, steg 1)

0 Typ av skador, omfattning, antal vägar, geografisk spridning

0 Tidpunkt för utförande, recept, bindemedel, stenmaterial, utförandeteknik,
väg, trafik, saltning

0 Besiktning, val av sektioner för provtagning

Provtagning (steg 2)

Både skadade och oskadade objekt och/eller sektioner

(Både PME och konventionellt bindemedel)

Prov tas genom skrapning av bindemedel och stenmaterial

Borrkärnor

Flera objekt borde undersökas, både med PME och någon med konventionell

emulsion. Prov tas på skadade och oskadade ytor.

Analyser (steg 3)

0 Bindemedel: mj ukpunkt, penetration, elastisk återgång, duktilitet, ev. kemisk
karakterisering

0 Bedömning av stenmaterial

o Borrkärnor: lokalisera vatten mellan sten och bindemedel eller i bindemedel -
undersökningar i mikroskop

0 Borrkärnor: konditionering + vidhäftningstest (Prall)

Undersökningen i laboratoriet är i första hand upplagd som en jämförande
provning mellan skadade och oskadade ytor. Då flera av provningsmetoderna inte

är standardiserade har denna del av undersökningen ett starkt inslag av FoU

(metodutveckling) och samordnas därför med det FoU-projekt som finns för 2000.

En relevant metodik för studier av vidhäftning och beständighet hos både
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bindemedel och borrkärnor av ytbehandling bör utvecklas (vissa metoder finns
redan: Vialit, Spinntest).

Resultatredovisning (steg 4)

Orsak till skador (sommar 2000)

Rekommendationer for PME (sommar 2000)

Utveckling av metodik för ytbehandlingar (FoU, slutet av året)

Underlag för fortsatt FoU (och anvisningar)

I första hand bör rekommendationer för PME ges inför säsongen 2001.

Skadeutredningen syftar inte bara till att hitta sannolika fel och brister hos de

spårytbehandlingar som lades 1999 utan i första hand till att klarlägga vilka

begränsningar som finns och vilka krav som bör ställas på PME i samband med
ytbehandling.
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Skadade objekt- beskrivning och besiktning våren
2000

Värmland

Väg 62, Norr om Ilanda
YlB 4-8, BE 65 R, PME

Utförd: 26-30/8-1999

Mängd bindemedel: 1,6-1,7 kg/m2

Stenmaterial: 4-8 och 2-5 mm, kulkvarn 7,5

ÅDT: 5300

Skador: omfattande bindemedels- och stensläpp

 

Bild 1 Väg 62, Norr om Ilanda, våren 2000.

Väg 734, Deje - Forshaga

YlB 4-8, BE 65 R, PME

Utförd: 27-30/8-1999

Mängd bindemedel: 1,5-1,7 kg/m2

Stenmaterial: 4-8, kulkvarn 9

ÅDT: 1500

Skador: stensläpp, dock i mindre omfattning än på Väg 62
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Bild 2 Väg 734, Deje - Forshaga, våren 2000.

Vä 45, V:a Ämtervik - Fagerás
YlB 4-8, BE 65 R, PME

Utförd: 23-25/8-1999

Mängd bindemedel: 1,6-1,7 kg/m2

Stenmaterial: 4-8, kulkvarn 7,5

ÅDT: 3400

Skador: omfattande stensläpp som fortsatte under hela Vintern och våren

 

Bild 3 Väg 45, V:a Ämtervik - Fagerås, våren 2000.

VTI notat 68-2000 11



Östergötland
Vä 1050, Motala - Österstad

Y1B 8-11, BE65 R, PME

Utförd: tidigt hösten 1999

Mängd bindemedel: ?

Stenmaterial: 8-11 mm, kulkvarn <9

ÅDT: 4000

Skador: något stensläpp i kanterna, annars bra

1.144/
/,V.W

,//
1

 

Bild 4 Väg 1050, Motala - Österstad, våren 2000.

Småland

Vä 120, Emmaboda - Askeryd

YlB 8-11, BE 65 R, PME

Utförd: 6-7/9-1999

Mängd bindemedel: 2,2 kg/m2

Stenmaterial: 8-11 mm

ÅDT: 1800

Skador: omfattande stensläpp, åtgärdades Vintern 1999/2000 med remixing

Vä 28, Brokulla - Eriksmåla

YlB 8-11, BE 65 R, PME

Utförd: 3-6/9-1999

Mängd bindemedel: 2,4 kg/m2

Stenmaterial: 8-11 mm

ÅDT: ca 1600
Skador: omfattande stensläpp, åtgärdades Vintern 1999/2000 med remixing
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Blekinge

Vä 121, Olofström - Stensliperiet
Y2B, BE 65 R, PME

Utförd: september 1999

Mängd bindemedel: 0,9 + 1,4 kg/m2

Stenmaterial: 11-16 + 4-8 mm

ÅDT: ca 2000
Skador: omfattande stensläpp, skadorna berodde delvis på dåligt utförande
(ojämn bindemedelsspridning)

 

Bild 5 Väg 121, Olofström - Stensliperiet, våren 2000.

Väg 725, Augerum - Lyckeåborg
Y2B, BE 65 R, PME

Utförd: mitten av september 1999

Mängd bindemedel: 0,9 + 1,4 kg/m2

Stenmaterial: 8-11 + 4-8 mm

ÅDT: ca
Skador: stensläpp

Vä 126, Svängsta - Broarp

Y2B, BE 65 R, PME

Utförd: 15/9-1999

Mängd bindemedel: 0,9 + 1,3 kg/m2

Stenmaterial: 8-11 + 2-5 mm

ÅDT: ca 4000
Skador: omfattande stensläpp

Vä 673, Almö - St. Vambåsa

o YlB 2-8, BE 65 R, PME

0 Utförd: 15/9-1999

0 Mängd bindemedel: 1,6 kg/m2

0 Stenmaterial: 2-8 mm
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0 ÅDT: ca 1000
0 Skador: stensläpp

. ;77,/w _ _

6
r

 

Bild 6 Väg 673, Almö - St. Vambåsa, våren 2000.

Vä 116, Källeboda - Fridhem

YlB 2-8, BE 65 R, PME

Utförd: 4-5/ 1 0-1999

Mängd bindemedel: 1,6 kg/m2

Stenmaterial: 2-8 mm

ÅDT: ca 2500
Skador: omfattande stensläpp, helt bortslitet

//

 

Bild 7 Väg 116, Källeboda - Fridhem, våren 2000.
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Vä 122, Bråstorp - Tving
Y1B 2-8, BE 65 R, PME

Utförd: början av OktOber 1999

Mängd bindemedel: 1,6 kg/m2

Stenmaterial: 2-8 mm

ÅDT: ca 2000
Skador: omfattande stensläpp

Väg 116, söder Olofström
Y2B, BE 65 R, PME

Utförd: 24/5-1998

Mängd bindemedel: 2,4 kg/m2

Stenmaterial: 4-8 + 2-5 mm

ÅDT: ca 3000
Skador: ej stensläpp, behöver ej åtgärdas

,

 

Bild 8 Väg 116, söder Olofvtröm, våren 2000.
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gndersökning av spårytbehandling- Väg 45, V:a
Amtervik - Fagerås

Provtagning
Provtagningen utfördes den 4 april 2000. Prov togs från två olika partier på vägen,

ett som representerade en bättre yta samt ett som representerade en sämre yta.

Båda partierna var belägna i Öppen terräng på raksträeka i riktning mot söder.

Bindemedelsprov från ytbehandlingen togs genom att mycket försiktigt värma

ytan med gasolbrännare till dess att ytbehandlingen gick att skrapa från underlaget

med en ca 20 cm bred golvskrapa. Totalt togs ca 2 kg prov från respektive

sektion. Utöver det uppskrapade provet utborrades 10 borrkärnor med diametern
100 mm från varje sektion. Samtliga prov togs i höger hjulspår.

-\x -.« ;3

M. \ :N 1' XS .
\ . \\

i \\ \

 

Bild 10 Provtagning vid sektion 1 (bättre sektion).
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Bild 12 Provtagning vid sektion 2 (sämre sektion).

Beskrivning av borrproverna efter provtagning

Prov togs från ett bättre parti på objektet (sektion 1) och ett sämre parti (sektion

2). Då prov avförklarliga skäl inte kunde tas från de sämsta partierna togs de prov

som skulle representera sämre ytor på ett något bättre parti (ändå dåligt) i direkt
anslutning till ett parti där ytbehandlingen var helt avlägsnad.

Borrproverna som utborrades den 4 april på väg 45 sågades till ca 30 mm innan
okulär besiktning. Borrproverna var i gott skick och samtliga prov klarade sig

utan mekanisk påverkan vid provtagningen.

Borrproven från båda sektionerna hade ytskiktet av ytbehandling kvar. Vissa
partiklar av stenmaterialet var sönderspruckna men satt fortfarande kvar i

bindemedlet. Någon större skillnad i stenmaterialkvalitet mellan de båda

provytorna kunde inte observeras. Ytbehandlingsskiktet var ca 4 mm tjockt på

prover från båda provtagningsytorna.
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Bild 15 Spruckna partiklar på proverFån sektion I (bättre sektion).
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Bild 16 Spruckna partiklar påprovfrån sektion 2 (sämre sektion).

Visuell undersökning av ytbehandlingen
I syfte att undersöka Vidhäftningen mellan sten/bindemedel och
bindemedel/underlag användes ett rumstempererat borrprov från sektion 2. Stenar

petades ur ytbehandlingen och studerades under förstoringsglas. Stenmaterialet
verkade ha en god Vidhäftning mot bindemedlet och bindemedlet mot underlaget.

I rumstemperatur var bindemedlet mjukt och klibbigt. Bild 16 och 17 Visar provet.
Inga tecken på vattenrester kunde iakttas. Stenmaterial som petades bort från

provet (även beläggningen på Vägen) var Överdragna med bindemedel.
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Bild 17 Provkropp från sektion 2 vid rumstemperatur. Bindemedlet verkar vara

klibbigt och glansigt (såg fräscht ut).

Efter undersökningen i rumstemperatur genomfördes samma undersökning

(petning) på samma prov som nu vattenlagrats i 19 timmar och sedan frusits till ca
-20°C. Under upptiningen av provet kontrollerades om stenen satt fast i

underlaget. Stenmaterialet satt fast ordentligt i underlaget under hela
upptiningsfasen. Även vid låga temperaturer (ca -15°C) höll bindemedlet emot

stenen vid mekanisk påverkan och en viss trådighet förekom mellan sten och
bindemedel.

Undersökning av återvunnet bindemedel

Bindemedlet i de prov från ytbehandlingen som skrapades upp återvanns enligt

FAS metod 419. Proven analyserades senare med avseende på:

0 Penetration, FAS metod 337

0 Mjukpunkt, KoR, FAS metod 338

0 Duktilitet vid 25°C ASTM D113-86 (92)

0 Elastisk återgång vid 10°C VI-instruktion P2.105 (dansk metod)

0 Fraass brytpunkt IP 80

Resultaten från analyserna framgår av tabell 1.
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Tabell 1 Resultatfrån bindemedelsanalyserna.

           

Penetration Mjukpunkt Elast. återgång Duktilitet Fraass

vid 25°C KoR vid 10°C vid 25°C brytpunkt

0,1 mm °C % cm °C

Sektionl 141 41,5 31 >100 -18
(bra yta) (141142141) (41,141,7) (3131) (>100>100) (_17-20-17)

Sektion 2 124 43,5 37 >100 -18
(Sämre yta) (125 125 123) (43,5 43,7) (37 37) (>100 >100) (-20 -20 -17)

Prov från 195 38,0 32 >100 -20
produktionen (195 194 195) (38,2 38,2) (32 32) (>100 >100) (-18 -20 -24 -19)

 

Undersökning av vidhäftningsegenskaper genom
modifierad Prall

Undersökningarna .i Prall utfördes enligt en modifiering av den standardmetod

som normalt används för slitagestudier av asfaltprov. Skillnaderna ligger främst i

konditioneringen av proven (flera varianter) och en skonsammare nötning genom

lägre slagfrekvens. Totalt undersöktes 2 olika provserier á 3 provkroppar för varje

konditioneringsförfarande (3 st). Syftet var att identifiera skillnader mellan

tuffare och skonsammare konditionering på prov från både bättre respektive

sämre partier på vägen.

Innan konditionering och körning i Prall sågades alla prover och mättes med

avseende på skrymdensitet (FAS metod 427). Före huvudförsöket genomfördes en
testkörning med en provkropp från objektet (vattenlagrad 24 tim, +5°C) för att

identiñera lämplig kömingstid i utrustningen. Testkörningen genomfördes i två
körningar om 5 min (5+5 min). Efter 5 minuters körning återstod nästan ingen

sten utan endast bindemedel. De stenar som återstod var krossade. Efter 10
minuters körning var all ytbehandling borta och stålkulorna hade slitit en bit ned i

underlaget. Av testkörningen fastställdes att tre körningar om 2,5 min (totalt 7,5
min) borde vara lämpligt. Nedan följer bilder på Prallutrustningen som användes,
beskrivning av provningsförfarandet, beskrivning av deolika konditioneringarna

samt redovisning av de erhållna resultaten. I varje provserie dokumenterades

också ett prov genom fotografering efter varje slitageperiod (benämns ibland för

Prallcykel).

Prallutrustningen

oStålkulor (40st) i enlighet med metoden

oProvningstemperatur, +5°C

oVarvtal 9009) varv/min (metoden föreskriver 950 varv/min)

oKörtid 7,5 min (2,5+2,5+2,5 min), invägning och tempering (0,5-1 timma)

mellan körningarna

*

( ) Anledningen till attjust 900 varv/min användes var att ett liknande försök på försegling har utförts (VTI

Medelande 821). I detförsöket användes 900 v/min samt Prallcyklerna 2 *5 min.
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Bild 18 Prallutrustningen som användes vid försöket samt provkropp efter 5

min äörförsök).

 

Bild 19 Provkropp efter 5 min (vänster) resp. efter 10 min (höger) vid
testkörningen innan huvudförsöken.

Vid analys av Prall på prover av ytbehandling bedömdes det värde som räknas ut i
den ordinarie metoden (innehåller skrymdensiteten) inte som lämpligt eftersom

proverna består av två lager. Det redovisade värdet från Prallanalyserna består

istället av gram bortnött material efter körning. Resultaten från analyserna vid
respektive konditioneringsmetod redovisas nedan.

Konditioneringsförfarande 1
Det första konditioneringsförfarandet som testades var det som mest liknar

konditioneringen vid konventionell Prall. Det var också den lindrigare varianten

av förkonditionering av provkropparna. Proverna vattenlagrades i ca 24 timmar
vid +5°C innan de testades i Prallutrustningen. Mellan varje Prall-period om 2,5
minuter tempererades proverna i vattenbadet (+5°C).

Ur varje provserie har ett prov följts med avseende på fotodokumentation genom
körningens olika steg dvs. efter 2,5, 5 och 7,5 minuter. Resultaten av analyserna

redovisas nedan.

22 VTI notat 68-2000



 

Bild 20 Provkropp efter 2,5 min (serie 1 till vänster, 2 till höger) vid

konditioneringsförfarande 1. En del hela stenar finns kvar, Övriga

stenmaterialet består mest av stenflisor. Bindemedlet sitter kvar

ordentligt.

 

Bild 21 Provkropp efter 5 min (Serie 1 till vänster, 2 till höger) vid

konditioneringsfärfarande 1. Provjrån sektion 1 har inget stenmaterial

kvar men bindemedelfinns kvar på 2 av 3 prov (bilden till vänster är
den med minst bindemedel kvar). Bindemedlet som sitter kvar var lätt

att peta lossfrån underlaget. Provernafrån sektion 2 var helt renafrån
ytbehandling. Små rester av bindemedelförekom på dessa prover.
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Bild 22 Provkropp efter 7,5 min (serie 1 till vänster, 2 till höger) vid

konditioneringsförfarande 1. Proverna har nu inget kvar av

ytbehandlingen.
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Figur 1 Resultatetfrån Prallför vattenlagrade provkroppar.
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Konditioneringsförfarande 2
Konditioneringen vid detta förfarande syftade till att simulera den påkänning som

beläggningen utsätts för vid saltning och frys-töväxlingar. Under vintern har

vägarna i undersökningen saltats frekvent. Vägsalt minskar bland annat

fryspunkten hos det vatten och den fukt som finns på eller i Vägytan och binder

dessutom fukt (minskar avdunstning). Beroende på skillnader i hålrumshalt kan

saltkoncentrationen variera i beläggningsmaterialet och dessa skillnader kan ge

upphov till en osmotisk vandring av salt (med hjälp av den pumpeffekt som

trafiken utsätter vägen för) eftersom koncentrationerna av salt strävar efter att

utj ämnas. På så sätt kan beläggningsmaterial få höga vattenmättnadsgrader och bli
uppmjukade under töperioder på vintern.

Det konditioneringsförfarande som användes följer i princip ett nyutvecklat

konditioneringsförfarande kallat osmotisk konditionering framtaget av Peet

Höbeda, (VTI notat 54-1999). Konditioneringen gick till enligt följ ande.

Vakuummättning i mättad NaCl-lösning, 3 timmar vid 6,7 kPa

Lagring i mättad NaCl-lösning, 2 dygn vid +40°C.

Vakuummättning i avjoniserat vatten, 3 timmar vid 6,7 kPa

Lagring i avj oniserat vatten, 2 dygn vid +40°C

7 frys/töcykler i klimatskåp, temperaturväxlingar -20/+20°C
Lagring i avj oniserat vatten, 4 dygn vid +5°C
Prall (2,5+2,5+2,5 minuter)S

P
M
M
P
W
N
N
E

Detta konditioneringsförfarande Visade sig vara mycket påfrestande för proverna.
Konditioneringen kunde inte utföras fullständigt då ytbehandlingen löstes upp

och lossnade när proverna skulle tas upp från exsickatorn efter den andra
vakuummättningen (den i vatten). Följande iakttagelser gjordes under provningen

innan proven föll sönder.

Steg 1: Vakuummättning i saltlösning. Efter mättningen var proverna fortfarande
normala och inget anmärkningsvärt kunde iakttagas.

Steg 2: Lagring i saltlösning (40°C) i 2 dygn. Inget anmärkningsvärt kunde iakttas
under eller efter lagringen.

Steg 3: Vakuummättning i avjoniserat vatten. Ytbehandlingen hade lossnat (ev.

lösts upp) och förskjutits över proverna. På ett prov hade ytbehandlingen format

sig som en tuggummibubbla som sprack när provet lyftes ur exsickatorn. Ingen

skillnad förelåg mellan prov från bättre respektive sämre sektion. Nedanstående
bilder visar hur proverna såg ut efter urtagning ur exsickator. Observera att proven
inte utsatts för någon mekanisk påverkan i någon form.
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Bild 24 Provkroppar

26

från sektiøn 2.
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Bild 23 Provkropparfrån sektion I.

 



Konditioneringsförfarande 3
Eftersom det tidigare konditioneringsförfarandet föreföll allt för tufft för proverna

utfördes detta litet skonsammare förfarande. Avsikten var att utsätta proverna för

stora påkänningar med avseende på frys-tövåxlingar. Vid vattenmättningen vid

undertrka användes här en något skonsammare metod än vid

konditioneringsförfarande 2. Konditioneringsförfarandet innan undersökning i
Prall var följ ande.

Vakuummåttning i avj oniserat vatten, 1 timme vid 4,0 kPa

Lagring i vattenbad, 23 timmar vid rumstemperatur.

Sju frys/töcykler i klimatskåp, temperaturväxlingar -20/+20°C

Lagring i avj oniserat vatten, ca 3 dygn vid +5°C

Prall (2,5+2,5+2,5 minuter)W
P
W
P
?

Proverna såg normala ut efter konditioneringsförfarandet. I de resultat som anges i

diagrammen nedan finns även resultaten från konditioneringsförfarande 1

redovisat. Från varje serie följdes ett prov vid undersökningen av Prall med

avseende på fotodokumentation.

  

Bild 25 Provkropp efter 2,5 min (Serie 1 till vanster, 2 till höger) vid

konditioneringsförfarande 3. Stenmaterialet består mest av stenflisor.
Bindemedlet sitter kvar ordentligt.

Bild 26 Provkropp efter 5 min (Serie 1 till vänster, 2 till höger) vid
konditioneringsförfarande 3. Prover från sektion 1 har nästan inget

bindemedel kvar. Bindemedlet som sitter kvar var lätt att peta lossfrån
underlaget. Proverna från sektion 2 var helt rena från ytbehandling.

Små rester av bindemedelförekom på dessa prover.
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Bild 27 Provkropp efter 7,5 min (Serie 1 till vänster, 2 till höger) vid

konditioneringsförfarande 3. Proverna har nu inget kvar av

ytbehandlingen och beläggningen under ytbehandlingen har nåtts en

del.
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Figur 2 Avnötningsförloppet vid konditioneringsföifarande 1 och 3.
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Figur 3 Bortnött material efter olika slitageperioder vid konditionerings-

förfarande 1 och 3.

Kommentarer till Prallundersökningen

Under nötningstesterna observerades ingen större skillnad mellan proverna med

avseende på stenlossning och släpp av bindemedel. Stenarna knackades och

maldes sönder under den första cykeln (2,5 min) och möjligen något mer på den
sämre sektionen. Därefter var det endast stenflisor kvar i bindemedelsytan som

nöttes bort under den andra cykeln. Under den sista cykeln nöttes återstående
bindemedel bort och nötningen fortsatte en bit ned i underlaget. Bindemedlet gick

dock lätt att peta bort (för hand) efter det stenmaterialet nötts bort och satt relativt
löst fast på underlaget.

Resultaten från analyserna i Prall visade att det förelåg en Viss (mindre) skillnad

mellan sektion l (bättre) och sektion 2 (sämre). Den bättre sektionen erhöll också

de bästa nötnigsvärdena. Det lilla skillnaden kan möjligen förklaras av att det
ursprungliga skicket på borrkärnorna kan ha varit något annorlunda, t ex kan

proverna från den sämre sektionen ha haft ett något tunnare lager (dock ej synligt

okulärt) av spårytbehandlingen.

Om resultaten mellan de två olika konditioneringsförfarandena jämförs syns att
skillnaden ligger i den första cykeln på 2,5 minuter. Konditioneringen med frys-

töväxlingar har inneburit att nötningen ökat med 20-23% på båda sektionerna

under de första 2,5 minuterna. Under de övriga slitageperiodema låg förändringen
mellan +5 % och -8 % i nötning beroende på period och sektion. Det är dock

främst den första cykeln som är intressant eftersom ytbehandlingen nästan nöttes
av helt under den perioden.

Stenmaterialets inverkan (dess slitstyrka) på Prallvärdet åskådliggöras i figur 4 där

resultaten från skadeutredningen på väg 45 jämförs mot fyra ytbehandlingar
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(YlB) innehållande kvalitetssten. Vid konditioneringen har proverna lagrats i

vatten enligt förfarandet 1.
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Sammanfattande kommentarer och slutsatser

Av sammanlagt 12 st objekt med SPY innehållande PME som lades under

sensommaren och tidiga hösten 1999 har 11 st erhållit mer eller mindre

omfattande sten- och bindemedelssläpp. Den spårytbehandling som lades i maj

1998 med samma typ av bindemedel som i skadefallen har klarat två vintrar utan
liknande problem.

Beläggningarna i undersökningen kommer från Värmland, Östergötland, Småland

och Blekinge, dvs. både inlands- och kustklimat. Endast åtgärden (YlB 8-11,

PME) som gjordes i Östergötland har klarat sig utan skador. Detta objekt ligger på

slättlandskapet och det är möjligt att betingelsema varit mer gynnsamma där med

avseende på uttorkning. Övriga objekt har uppvisat ungefär samma

skadeutveckling med sten- och bindemedelssläpp efter det halkbekämpningen

(saltning och snöröjning) kommit igång i början av vintern. Sönderfallet fortsatte

sedan successivt under vintern och våren 1999/2000. Två av objekten åtgärdades

under vintern medan övriga avses att åtgärdas under 2000. Objekten i Värmland

lades i slutet av augusti medan de sista objektet i Blekinge lades i början av

oktober. Sensommaren 1999 var ovanligt varm i södra Sverige med långa varma

och torra perioder fram till början av oktober. Luftfuktigheten ökar dock markant
under denna period där dagarna blir kortare.

De skadade objekten omfattar ett flertal typer av SPY, både grov- och
finkornigare ytbehandlingar med enkla (Yl) eller dubbla lager (YZ) bindemedel

och stenmaterial. Underlaget har utgjorts av gammal massabeläggning
(Värmland) eller ytbehandling/försegling (Blekinge). I ett fall verkar

utförandekvaliteten har varit undermålig med ojämn bindemedelsspridning som
resultat vilket förvärrat skadeförloppet. I övrigt verkar bindemedelsgivorna och

pågrusmängderna ha legat på normala nivåer. Stenmaterialkvaliteten verkar i de
flesta fall ha legat på en mellannivå (bättre ortens material) men i Värmland
observerades mycket sprickor i stenmaterialet (vara sprött).

I samtliga fall innehöll emulsionen som lades polymermodiñerat bindemedel

(Styrelf). Enligt den undersökning som gjordes med bindemedel taget från vägen

(Värmland) och sparat kvalitetsprov av PMB från tanken i emulsionsverket

verkade inte basbitumenet har onormala egenskaper. PMB (basbitumenet) verkar
ha haft en penetration motsvarande Bl80. Lågtemperaturegenskaperna och

bindemedlets kohesion (duktilitet) låg också på nivåer vanliga för bitumen B180.
Resultaten från elastisk återgång (31-37 %) visade att bitumenet innehöll

polymerer och att mängden polymerer i bindemedlet är relativt måttlig (som
avsett). Resultaten av proverna från vägen stämmer väl överens med

kvalitetsprovet även om den åldring som skett och uppvärmningen vid

provtagningen förhårdnat bindemedlet lite grann. Inga prov av emulsionfrån

utförandet har erhållits vid undersökningen (fanns ej sparade). Enligt uppgift från

bindemedelstillverkaren låg brytningstiden på PME på samma värden som för
konventionell emulsion. Det är dock känt att PME vid utförandet kan bryta

relativt snabbt (når processen väl kommer igång) varför kontaktytan mot stenen
kan bli mindre än för konventionell emulsion eftersom stenen inte riktigt hinner

orientera sig (lägga sig ned) innan brytningen sker. SPY bör dock vara
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gynnsammare än vanliga ytbehandlingar på denna punkt eftersom den får

merparten av det trañkarbete som Vägen utsätts för.

Enligt uppgift var vädret varmt och torrt vid utförandet av de flesta objekten.
Kvarvarande vatten i bindemedlet kan dock inte uteslutas när ytbehandlingar

läggs relativt sent på året (kortare dagar och högre luftfuktighet). Polymerer består

av mycket stora molekyler som sitter fast i varandra. Styrelf är ett så kallad

cross-linked elastomerbitumen som har förgreningar i både längs- och tvärled
(nätverk av stora elastiska, gummiliknande molekyler). Eventuellt har vatten

svårare att tränga ut och avdunsta från den typen av bindemedel jämfört med

konventionellt bitumen. Vid brytningen (uttorkning eller avvattning) på vägen får

emulsion ibland ett skinn, eftersom vatteninnehållet först minskar nära ytan, som

kan täta till ytan och försvåra för restvatten att avdunsta eller tränga ut.

Ytbehandlingar som läggs i hjulspår, som kan vara 10-30 mm djupa, kan också

behöva en längre tid för uttorkning jämfört med konventionell ytbehandling.

Typen av konditionering gav ett markant utslag på vidhäftningen mellan

ytbehandling och underlag när saltlösning användes (osmotisk konditionering).

Ytbehandlingen (bindemedlet) började släppa från underlaget när proverna

utsattes för förnyad vattenmättning efter det att dom först lagrats i vatten och

sedan saltlösning. Resultaten stämmer väl överens med tester av öppnare

asfaltbeläggningar (typ AG) som bland annat givit markant reducerad vidhäftning

och styvhet genom detta förfarande (osmotisk uppmjukning av materialet). Hur

pass relevant metoden är för ytbehandling är ännu så länge svårt att bedöma. Vid
provning av ca fem år gamla ytbehandlingar med både konventionell emulsion

och PME från Dalarna och Hälsingland erhölls inte liknande effekt utan proverna

såg bra ut efter osmotisk konditionering. Inga skador hade heller observerats från

Vägarna som saltades Vintertid.

Enligt skadeutredningen från Rv 45 gav förfarandet med frys-töcykler försämrade

Prall-Värden jämfört med enbart vattenlagrade prov. Metoden bedöms vara
intressant för jämförande provning, t ex mellanytbehandlingar innehållande olika

bindemedel, stenmaterial och vidhäftningsmedel eller där utförandet vill studeras,

t ex effekten av brytadditiv, packning mm.

Inga anmärkningsvärda brister på bindemedlet, stenmaterialet eller utförandet har

påträffats i den inventering av skadade spårytbehandlingar innehållande
polymermodiflerad emulsion som gjorts på uppdrag av Vägverket och

ytbehandlingsgruppen. Den mest sannolika orsaken är att ytbehandlingarna lagts

för sent på året för att allt vattnet i emulsionen skall ha hunnit avdunsta och tränga
ut ur ytbehandlingen (det modifierade bindemedlet) innan den första kylan kom

och vintersäsongen började. Ytbehandlingen har därför inte härdat ut ordentligt
och erhållit tillräcklig beständighet för att motstå fukt, kyla och saltbekämpning i
kombination med vinterväghållning och relativt mycket trafik (ÅDT 1000-5500).

Det är också möjligt att PME är mer känslig för senare läggning på året än
konventionell emulsion. Brytningsprocesserna skiljer sig åt och polymeren kan

eventuellt också försvåra för vattnet att avdunsta eller tränga ut ur ytbehandlingen,
speciellt om den ligger i relativt djupa spår. Då flera av objekten, förutom

stensläpp, också uppvisade bindemedelssläpp eller vägbana rent från bindemedel
bör vidhäftningen mellan PME och beläggningar (asfaltbetong, ytbehandling)
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studeras närmare. Vid Prallprovningen observerades att bindemedlet efter
konditioneringen och den inledande behandlingen med stålkulor relativt lätt gick

att peta bort från ytan. Det är möjligt att vissa typer av polymerer (t ex elastomerer

som innehåller butadien - gummi) kan ha sämre vidhäftning mot underlaget än

rent bitumen. PME kan också tänkas ha svårare att tränga ned i porer och

ytskrovligheter i det Översta lagret och på så sätt bli mer liggande på ytan än

vanligt bitumen.
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