
 

Statens väg- och trafikinstitut (VTI) : Fack : 58101 Linköping Nr 6 : 1976

National Road & Traffic Research Institute : Fack : 58101 Linköping : Sweden

Vidhäftning i bituminösa beläggningar

6 En litteraturutredning

av Ulf Isacsson



     
Statens väg- och trafikinstitut (VTI) - Fack 581 01 Linköping Nr 6 1976
National Road & Traffic Research Institute - Fack ' 581 01 Linköping Sweden

Vidhäftning i bituminösa beläggningar
6 En Iitteraturutredning

av Ulf Isacsson



VTI.

Förord

På förslag av Svenska Gruvföreningen, ämneskommittê

IV, startades 1975 ett samarbetsprojekt mellan

Cement- och betonginstitutet, Stockholm, Väg- och

trafikinstitutet, Linköping samt avdelningen för

mineralteknik vid Tekniska högskolan i Luleå.

Projektets titel är: "Ballastmaterialens ytstruktur,

reaktivitet och vidhäftning till cementpasta och

asfalt". Arbetet under 1975-76 är en förstudie som

för Väg- och trafikinstitutets del innebär en litte-

raturutredning av "Vidhäftning i bituminösa belägg-

ningar", en utredning som här föreligger i tryck.

Arbetet har ekonomiskt stötts av Styrelsen för teknisk

utveckling.

Linköping i september 1976

Ulf Isacsson
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Sid 1.

l . INTRODUKTION

 

Bituminösa massor för vägbeläggning består i huvud-

sak av stenmaterial och bindemedel. Egenskaper hos

dessa bägge komponenter är naturligtvis av avgörande

betydelse för hållbarheten hos en beläggning. Lika

väsentligt är emellertid att bindemedlet på ett effek-

tivt sätt häftar vid stenytan. Dålig vidhäftning

(eng. adhesion) orsakas av att de bindningskrafter

som verkar i gränsytan sten-bindemedel ej är till-

räckligt starka. Styrkan hos dessa bindningar beror

emellertid ej enbart på egenskaper hos stenmaterialet

och bindemedlet utan också i hög grad på de beting-

elser under vilka massan tillverkats. Om effektiv

bindning i gränsytan mellan aggregat och bindeme-

del uppnåtts och trots detta vidhäftningsproblem

med tiden uppstår kan detta med stor sannolikhet

tillskrivas inverkan av vatten. Problem orsakade

av vattnets undanträngande (eng. stripping) av bin-

demedlet från stenytan har varit kända alltsedan

asfaltbeläggningar började användas. Forskning inom

det aktuella området blev exempelvis aktuell vid

Statens Väginstitut redan 1931. (53-1). Trots att

alltså vidhäftningsproblematiken varit känd och

aktivt sysselsatt forskare under ett halvt århundra-

de är kunskaper om de molekylära processer som sker

i gränsytan sten-bindemedel begränsad. Detta för-

hållande antyder problemets komplexa natur.

Vidhäftningsproblem kan förväntas uppträda i första

hand i öppna beläggningar, bärlager och ytbehand-

lingar där vattnet lättare kan tränga in och på-

verka gränsytan mellan sten och bindemedel. I täta

beläggningar anses ej vidhäftningen normalt vara

något större problem. I och med införande av dubb-
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däck har emellertid teorier framkastats om samband

mellan vidhäftning och slitage, något som emeller-

tid p 9 a problemets komplexa natur ännu ej kunnat

påvisas (75-1).

Antalet publikationer som behandlar vidhäftning i

bituminösa material är mycket stort. Exempelvis

kan nämnas att fram till 1956 inom det aktuella

området mer än 400 artiklar publicerats (58-1).

Att intresset för vidhäftningsproblematiken ej

minskat under de två senaste decennierna bör fram-

gå av detta meddelande.

Vid genomgång av litteraturen har ett antal biblio-

grafier och översiktsartiklar påträffats (53-1, 54-1,

58-1, 58-2, 58-3, 63-1, 66-1, 68-1, 74-1, 75-1). Av

dessa bör särskilt framhållas Majidzadehs och Brovolds

"Effect of Water on Bitumen - Aggregate Mixtures"

(68-1) som i flera avseenden varit till stor hjälp

vid sammanställning av detta meddelande. I nämnda

rapport (68-1) finns bl a en utförlig litteratur-

referenslista innehållande publikationer inom det

aktuella området t o m 1965. Det bör i detta samman-

hang påpekas att ansträngningar gjorts att få refe-

renslistan för de sista tio åren så komplett som

möjligt.

Vid genomgång av litteraturen har särskild uppmärk-

samhet ägnats åt mätmetoder, något som också åter-

speglas i detta meddelande, där en förhållandevis

utförlig beskrivning av tillgängliga metoder ges

(avsnitt 6).
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2. FAKTORER AV BETYDELSE FÖR VIDHÃFTNINGEN

I BITUMINÖSA BELÄGGNINGAR

Styrkan hos de bindningar som existerar i gränsytan

sten-bitumen beror av egenskaper hos såväl bindemed-

let och stenmaterialet som de förhållanden under vil-

ka bindningen uppkommit. En stark bindning kan nor-

malt förväntas om lämpligt bindemedel och torra, rena

aggregat används. Om en stark bindning en gång uppkom-

mit och vidhäftningsproblem trots detta uppstår med

tiden kan detta med stor sannolikhet tillskrivas vatt-

nets verkan. Bindningar mellan adsorbatet och sten-

ytan varierar sannolikt från svag fysikalisk adsorp-

tion till stark kemisk bindning(75-l).

En rad faktorer anses ha betydelse för vidhäftningen

i bituminösa beläggningar. En beskrivning av sådana

faktorer ges i detta avsnitt.

2.1 EGENSKAPER HOS BINDEMEDLET

2.1.1 Ytspänning och viskositet

Fysikaliska storheter hos bindemedlet som ytspänning

och viskositet är av avgörande betydelse för binde-

medlets förmåga att väta torrt stenmaterial. Graden

av vätning beror på relativa attraktionen mellan

molekyler i bindemedlet och aggregatet jämfört med

attraktionen mellan molekyler i bindemedlet (68-1).

Vätningsgraden ökar med minskad ytspänning hos bin-

demedlet (figur 2.1). Viskositeten hos en vätska är

ett mått på molekylära rörligheten och de attraktions-

krafter som verkar mellan molekylerna i vätskan. Yt-

spänning och viskositet är starkt temperaturberoende.

När temperaturen höjs minskar attraktionskrafterna

VTI. Meddelande Nr 6



LIGUID  

 

?M
A. WETTABILITY OF A LIQUID WITH HIGH SURFAOE TENSION

LIOUID

SOL!

//
B. WETTABILITY OF A LIOUID WITH A LOW SURFÅCE 'PENSION

Fig. 2.1 Effekten av en vätskas ytspänning på dess

förmåga att väta en fast yta (68-1)
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mellan molekylerna och vätskans ytspänning och visko-

sitet minskar, varvid högre grad av vätning erhålles.

Vid rumstemperatur har många bindemedel så hög visko-

sitet att de ej med rimlig hastighet kan väta aggre-

gaten. Det är därför i dessa fall nödvändigt att till-

verka den bituminösa massan vid högre temperatur. Sam-

tidigt är det väsentligt att bindemedlets viskositet

efter avkylning är tillräckligt hög för att kunna

motstå angrepp från vatten. Vattnets förmåga att

tränga undan bindemedel från stenytan anses nämligen

minska med ökad viskositet hos bindemedlet (58-1).

En gång i tiden diskuterades om ytspänning eller

viskositet var den för vätningsprocessen viktigaste

storheten hos bindemedlet. Eftersom ytspänningen hos

flertalet av de bindemedel som används för vägbygg-

nad ligger i området 30-40 dygn/cm vid 25°C anses nu-

mera ytspänningen ej vara den primära faktorn. Där-

emot är bindemedlets viskositet av avgörande betydel-

se (58-1).

2.1.2 Kemisk sammansättning

Bituminösa bindemedel består av ett stort antal olika

kolväten och med dessa besläktade föreningar med skilda

molekylära egenskaper. Primär betydelse för uppkomsten

av vidhäftning till stenytan har de molekyler vars po-

sitiva och negativa laddningar ej sammanfaller, s k

dipoler (68-1). Exempel på grupper av molekyler när-

varande i asfalt med dipolegenskaper är ketoner, kar-

boxylsyror och dikarboxylanhydrider (74-2).

Tjärprodukter anses ha bättre vidhäftning än asfalter.

Många undantag till denna regel finns dock (53-1).

Hypoteser om betydelsen av asfaltens ursprung och halt
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av paraffiner har framlagts. Vissa forskare (48-1)

anser att asfalter av olika ursprung har olika vid-

häftningsegenskaper. Närvaro av paraffiner i asfal-

ten anses ha negativ inverkan på asfaltens förmåga

att häfta vid stenytan (61-1).

En intressant fråga är vilken betydelse för vidhäft-

ningen de oxidationsprocesser har som sker framför

allt vid massatillverkningen men även långsamt i den

färdiga beläggningen.Produkter som i detta fall bil-

das är i allmänhet polära och bör alltså bidra till

en effektivare bindning i gränsytan sten-bindemedel.

Intressanta undersökningar på detta område har under

de senaste åren utförts i USA (74-2).

Vilken betydelse den kemiska sammansättningen hos

bindemedlet har för vidhäftningen i bituminösa materi-

al är i stort sett okänt. Omfattande forksningsinsat-

ser krävs för att klargöra ett eventuellt samband.

Tack vare den mycket snabba metod- och apparatutveck-

ling som skett och fortfarande sker inom analytisk

kemi och angränsande områden, bör emellertid i dag

bättre förutsättningar än tidigare finnas att an-

gripa denna problemställning på ett konstruktivt

sätt.

2.2 EGENSKAPER HOS STENMATERIALET

Berggrunden utgörs av bergarter som i sin tur är upp-

byggda av mineral. I tabell 2.1 beskrivs översiktligt

de i Sverige vanligaste bergarterna med skilda egen-

skaper i vägbyggnadssammanhang (75-2).

Bergarter betecknas ofta som sura eller basiska

beroende på förhållandet mellan sura (8102, C02) och

VTI. Meddelande Nr 6



TABELL 2.1 Vanliga bergarter i Sverige (ur referens 75-2)

 

Graniter Gruppen utgörs av homogena bergarter som huvud-

sakligen består av kvarts, fältspat och glimmer.
De är ljusa, grå till röda och har mycket varie-
rande kornstorlek.

 

Gnejser Detta är den största gruppen och har stor varia-

tion i sammansättning, materialegenskaper och
utseende. Mineralogiskt liknar gnejserna oftast
graniterna men är skiktade. Gemensamt för dessa
bergarter är att materialegenskaperna ofta är

goda. Grovkornigare varianter är dock relativt
spröda.

 

Grönstenar Uttrycket är ett samlingsnamn för bergarter

rika på mörka mineral. De uppträder ofta i gnejs-
berggrund men kan förekomma som massiva eller
mindre kroppar i annan berggrund. Stora skill-
nader i materialegenskaper förekommer inom
denna grupp.

 

Porfyr

och

diabas

De har bildats av smältor och förekommer som
distinkta enheter i skilda bergartsregioner.
Porfyrerna är röda, vissa är mörka och diabaserna
är svarta. Bergarterna har i allmänhet goda väg-
byggnadsegenskaper.

 

Sandste-

nar

Bergarterna är kvartsrika och av sedimentärt
ursprung. De kan vara relativt hårda och be-
nämns då kvartsitiska sandstenar. Färgen är
oftast ljus.

 

Kalk-

stenar

Dessa bergarter är av sedimentärt ursprung.

De förekommer i olika former från kritkalksten
i den yngre berggrunden till marmor i urberget
och har dålig nötningsbeständighet. Färgen är
växlande, ofta ljus och ibland rent vit.

 

Skiffrar Detta är ett samlingsnamn för mycket skiviga
bergarter, ofta med höga glimmerhalter. Inom
denna grupp förekommer de sämsta bergarterna

från materialsynpunkt.

 

Kvartsit 

 

Denna bergart, som förekommer i vissa begränsade

områden, har i allmänhet mycket goda egenskaper
för beläggningsändamål.
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basiska (A1203,

i bergarten (52-1). Klassificeringar (48-2, 51-1)

FeO, MgO, CaO, NaZO, KZO) oxider

baserade på procentuella andelen 8102 i bergarten

framgår av tabell 2.2. Enligt Knight (48-2) är

granit och ryolit sura bergarter, syenit, diorit

och andesit intermediära bergarter, gabbro, dole-

rit och basalt basiska bergarter samt peridotit

ultrabasisk bergart.

Mineraler har en karaktäristisk kemisk sammansätt-

ning och i allmänhet en bestämd kristallstruktur.

I regel är bergarterna uppbyggda av ett flertal

mineral men i vissa fall (kvartsit och kalksten)

kan ett enda dominera. Tabell 2.3 visar genomsnitt-

lig mineralogisk sammansättning hos några vanliga

bergarter (58-2).

Tusentals mineral är kända men ett fåtal är mer

frekventa. Dessa kallas de bergartsbildande mine-

ralen1

Den övre delen av jordskorpan (ca 16 km djup) be-

räknas ha följande sammansättning (75-2).

Mineral Vikt-%

Plagioklas (kalcium-natrium-fältspat) 40

Kalifältspat 18

Kvarts 13

Pyroxen

Amfibol 16

Olivin

Glimmer 3

övriga

Samtliga uppräknade mineral innehåller kisel och

kallas efter det latinska namnet för silikater.
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Tabell 2.2

halten 5102 (58-2)

Percentage 5102

Classxñcatxou
From nght From Kraus

(48-22) _(5 1-1)
Acxdxc rocks 66 or more i 65 to 80

Intermcdlate _ _
rocks 55 to 66 , 02 to 65 _

Bablc rocks less than 55 5 less than 02
I'ltrmbasxc rocks no maw

mum
agreed .
upon 1

Tabell 2.3 Genomsnittlig mineralogisk sammansattning

hos några vanliga bergarter (58-2)

=. I . .
Rack Quattz (sig: Påiiåeo' Augite ägg; Blotite egg: Epidotc

' IGNEOUS Rocxs

Granite. 30 41 8 . 3 3 1
Dionte 8 7 30 3 27 4 0 . 1 5
Gabbro . . . O. 5 44 28 9 2 l
Diabase . . . . . 44 46 . . 2

Rhyolite 32 45 3 O . 7 3 2 2 0 . 4
Trachytc . . . 3 42 1 2 6 O 5 8 9
Andesne O . 6 48 14 3 3 13
Basalt . . 36 35 . 21

METAMORPHIC Rocxs

Quartmte 84 3 1 2 2 2
Feldspathic-quartzite 46 27 1 2 5 1
Hornblende-gnelss 10 16 15 3 45 3 1 2
Gramte-gneiss . 37 32 3 7 11 2
Blotxte-schist . . 34 13 3 1 38 3 2

Mnca-schist . . 37 16 1 13 26 _2
Slate 29 4 55 2
him-ble 3 0.2 0.2 Calcite = 96
Amphibolite . . 3 1 8 70 1 0.2 I 12

SEDIMENTARY Rocxs

I

Sandstone . 79 5 0.3 . 0.2 l l . - I
Feldspathic-sandstone .. 35 26 2 . O . 6 2 1
Calcarcous-sandstone . 46 3 2 Calcitc :2 42
Chen... . 93 . . . Calcite = 1
Limestone. . .. . 6 Dolomxfc = 8 Calcitc = 83
Dolomite . . . . . . . . . . 5 Dolomxte = 82 Calcite = 11
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Därutöver förekommer i sådan storleksordning att

det har praktisk betydelse: sulfider, oxider och

karbonater.

En rad av egenskaper hos stenmaterialet anses ha

betydelse för uppkomsten av vidhäftning i bitumi-

nösa beläggningar.

2.2.1 Mineralogisk sammansättning

Aggregatens mineralogiska sammansättning anses ha

primär betydelse för uppkomst av Vidhäftning. På

aggregatytorna finns obalanserade ytladdningar

positiva eller negativa. När en sådan yta täcks

med bindemedel uppsöks ytan av molekyler i binde-

medlet med en till stenytan motsatt polaritet.

Härvid uppkommer förutsättning för ett termodyna-

miskt stabilare tillstånd (totala energin minskar)

och en adhesiv bindning uppkommer. I det fall att

adhesionen av två vätskor till ett givet aggregat

jämförs kommer den vätska som effektivast tillfreds-

ställer aggregatytans energibehov att driva undan

den andra vätskan från stenytan. Detta fenomen be-

nämns "stripping" om vatten ersätter bindemedel på

aggregatytan (68-1).

Aggregat indelas vanligtvis i två grupper, hydrofila

och hydrofoba. Hydrofoba ytor kännetecknas av att de

effektivare attraherar bindemedel än vatten, d v 3

bindemedlet kan bättre än vattnet tillfredsställa

 

stenytans energibehov. För hydrofila ytor är för-

hållandet det motsatta.

Vid diskussion av sambandet mellan vidhäftning och

mineralsammansättning hos aggregatet anses i allmänhet

sura aggregat vara hydrofila och basiska hydrofoba.

VTI. Meddelande Nr 6.
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Påstående att vatten har förmåga att driva av binde-

medel från ytan av ett surt stenmaterial men ej från

ett basiskt är med stor sannolikhet ej korrekt (58-1)

även om Majidzadeh och Brovold (68-1) menar att

generaliseringen är god. Karius och Dalton (64-1)

t ex indikerar att sur kvartsit uppvisar bättre vid-

häftningsegenskaper än basisk dolomit och dolerit.

Hallberg (50-1) har ej kunnat spåra något samband

mellan bergartens surhetsgrad och vidhäftningen.

2.2.2 Yttextur

Yttexturen beror av storleken och hårdheten hos de

individuella mineralkorn som bygger upp aggregatet,

kornfogningen och porstrukturen. Mekaniska eller

kemiska krafter kan påverka ytans utseende. Någon

allmänt accepteradnomenklatur för klassificering

av yttextur finns ej (58-2).

En metod att mäta yttextur hos stenaggregat genom

studier av genomskärningsprofiler har beskrivits

av Wright (55-1).

Texturens utseende anses ha betydelse för bindemed-

lets förmåga att väta aggregatytan. I ytans ojämn-

heter kan luft och fukt stängas inne och förhindra

en fullständig vätning av stenytan (68-1).

Hållfastheten hos beläggningen anses gynnsamt på-

verkas av ojämnheter i stenytan under förutsättning

att en effektiv bindning existerar i gränsytan mellan

aggregat och bindemedel. Ökad skrovlighet medför

nämligen ökad kontaktyta, vilket i sin tur leder till

lägre spänning i gränsytan (68-1).

Betydelsen av strukturen hos det fasta ämnets yta

för vidhäftningen kan illustreras med ett enkelt
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experiment beskrivet av Hallberg (50-1). På en

glasskiva vars ena sida var mattslipad och den

andra blank placerades en antracenoljedroppe var-

efter skivan sänktes ned under vatten. Om oljan

låg på den matta sidan häftade den vid glaset så

att mätningar av randvinkeln var möjliga att ge-

nomföra. Låg oljan däremot på den blanka glassidan,

drog den omedelbart ihop sig till en kula, när ski-

van sänktes ned i vattnet. Sådana vidhäftningsbe-

främjande åtgärder som uppvärmning av glaset eller

lagring av droppen på glasytan i luft flera timmar

innan den sänktes ned i vatten, visade sig otill-

räckliga för att få droppen att fastna.

2.2.3 Porositet

 

Stenmaterialets porositet anses ha betydelse för

vidhäftningen i bituminösa massor. Ett bindemedel

tränger in i porer, sprickor och kapillärer och

låses härigenom mekaniskt till aggregatet. Mängden

absorberat bindemedel beror av stenmaterialets

totala porvolym, poröppningarnas storlek, bindemed-

lets viskositet och ytspänning samt blandningstid

och -temperatur (58-2). Luften i upphettat sten-

materials håligheter drar ihop sig vid temperatur-

sänkningar och suger därmed in bindemedlet i porer-

na. Om däremot kallt bindemedel används och efter

utläggning på väg solen bidrar till förhöjd tempe-

ratur kan detta leda till att luften drivs ur po-

rerna och bindemedlet lossar från stenytan. Även

fukt kan komma upp till stenytan förutsatt att sten-

materialet har tillräckligt stora porer (68-1).

Orozim (69-1) antyder emellertid att det kan vara

oförmånligt med alltför hög porositet, då olje-

beståndsdelar i asfalten går in i stenmaterialet

och bindemedelshinnan härigenom löper risk att för-

sprödas.
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2.2.4 Föroreningar på aggregatytan

Med föroreningar avses i detta fall allt material

som hamnat på aggregatytan efter det att bergarten

bildats (58-2). I allmänhet skiljer sig dessa för-

oreningar ur kemisk och fysikalisk synpunkt från

stenmaterialet. Exempel på föroreningar i det aktu-

ella avseendet är lera, stendamm, metalloxider och

inte minst vatten. Skiktet av förorening på sten-

ytan kan variera i tjocklek, area, hårdhet och den

styrka med vilket det binds till aggregatet. Hårda,

starkt bundna skikt bildas i allmänhet genom ut-

fällning på stenytan av material upplöst i grund-

vattnet. Exempel på mjuka, svagt bundna skikt är

lera på gruspartiklar och damm på krossat material

(58-2).

Närvaro av damm och fukt på aggregatytan anses in-

verka menligt på vidhäftningen. Om damm finns på

stenytan försvåras vätningen och dessutom uppkommer

ofta en svag bindning mellan bindemedel och aggregat.

Denna effekt av damm bör kunna minskas genom använd-

ning av bindemedel med lägre viskositet.

Hallberg (39-1) beskriver ur en annan aspekt den

skadliga inverkan lera och stendamm kan ha på Vid-

häftningen. Dessa stoftpartiklar fungerar som emul-

gatorer, finfördelad kolloidal lera sägs t o m ha

anmärkningsvärd förmåga att emulgera asfalt. Beroen-

de på slaget av stoftpartiklar kan såväl bindemedel-

i-vatten-emulsioner som vatten-i-bindemedel-emulsioner

uppkomma. Om vattnet bildar den yttre sammanhängande

fasen i emulsionen blir bindemedlet finfördelat i

vattnet och sköljs lätt bort. Om däremot bindemedlet

bildar den yttre fasen (denna emulsionstyp uppkommer

sannolikt ej lika lätt på grund av bindemedlets sega
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eller halvfasta konsistens) kan vatten ej lika lätt

skölja bort bindemedlet. Däremot påverkas bindemed-

lets struktur som i extrema fall kan bli svampartad

och detta kan i kombination med trafikens inverkan

påtagligt skada beläggningen.

För uppkomst av en stark bindning mellan aggregat

och bindemedel är det väsentligt att stenytan är

torr. Torr, nykrossad sten som utsätts för atmosfärs-

förhållanden adsorberar inom några minuter fukt mot-

svarande flera molekylära lager vatten (58-4). För

att förånga allt detta vatten krävs extremt höga

temperaturer, vilket skulle vara oekonomiskt i för-

hållande till den vinst ur vidhäftningssynvinkel

man härigenom skulle göra. Man kan alltså anta att

även på stenmaterial i varmblandade massor ett vat-

tenlager finns adsorberat. Detta vatten tycks emel-

lertid ej ha signifikant inflytande på vidhäftningen

eftersom denna normalt anses tillfredsställande i

varmblandade massor. Det adsorberade vattnet antas

finnas endast vid ytan och ej i stenmaterialets

porer (58-4).

2.2.5 Andra egenskaper

Ytterligare egenskaper hos stenmaterialet som kan

influera vidhäftningen är partikelform, -fördelning

och hållfasthet (58-2).

Risken för uppkomst av sprickor i bindemedelshinnan

är större för skarpkantade aggregat än för runda.

Dessa sprickor kan sedan underlätta angrepp av vat-

ten. Partikelform och -fördelning är väsentliga ur

vidhäftningssynvinkel då dessa egenskaper har be-

tydelse för massans hålrumshalt och därmed vattnets

möjligheter att penetrera beläggningen. Aggregatets
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hållfasthet kan inverka på vidhäftningen speciellt

i ytbehandlingar. Sönderfall av aggregat på grund

av trafikens inverkan kan ge upphov till flera gräns-

ytor bindemedel-sten där vattnet kan attackera (58-2).

2.3 EGENSKAPER HOS VATTEN

Vatten, antingen i form av ånga eller Vätska, är

ofta den direkta orsaken till vidhäftningsproblem

i bituminösa beläggningar. Vatten med sin starka

dipolkaraktär attraheras till elektriskt laddade

aggregatytor (68-1).

Vilken betydelse föroreningar i vattnet har på dess

förmåga'att påverka bindningen mellan bindemedel och

aggregat är ej klarlagd. Vattnets kemiska samman-

sättning beror av sådana faktorer som områdets geo-

logi, topografi, klimat, vegetation samt "mänskliga"

aktiviteter (68-1).

Gzemski (48-1) antyder att vattnets pH kan ha infly-

tande på vidhäftningen. Bindningen mellan asfalt och

"basiska" stenmaterial sägs påverkas mindre om vatt-

net har ett högt pH-värde. För "sura" stenmaterial

minskar effekten av vattnets angrepp om dess pH-värde

är lågt.

Vintertid används lokalt stora kvantiteter salt för

att avisa vägar. Lossnar bindemedelshinnan lättare

från stenytan vid angrepp av saltlösning än vid an-

grepp av "rent" vatten? Denna fråga har ställts av

bl a Schulze och Geipel (68-2). som emellertid uti-

från sina undersökningar ej kunnat påvisa någon nega-

tiv effekt av vägsalt på vidhäftningen mellan binde-

medel och sten.
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2.4 TRAFIKEN

Att trafiken har stor betydelse för vidhäftningen

i bituminösa beläggningarfår utifrån fälterfaren-

heter anses fastlagt. Däremot är mekanismen för tra-

fikens verkan långt ifrån klarlagd. I en rapport av

Dolch, Gzemski och McGlashan (68-3) diskuteras

strippingproblematiken utifrån termodynamiska aspek-

ter. Rapporten avslutas med en kommentar angående

trafikens betydelse:

"Denna rapport avslutas med nämnandet av de aspek-

ter som allvarligast ifrågasätter riktigheten av

den rent termodynamiska teorin.

Erfarenheter från fältet har visat att trafiken är

en betydelsefull faktor vid undanträngningen av bin-

demedlet, då det finns många exempel på platser där

svårigheter uppstått endast där beläggningen varit

utsatt för avsevärd trafik.

Den exakta roll som spelas av trafiken är mindre

klar. MATHEWS (58-1) nämner att det viktiga kanske

är en mekanisk bortslitning av bindemedelsfilmer,

som spontant lossnat från stenmaterialets yta. Från

denna utgångspunkt är trafikens huvudsakliga verkan

den att den förhindrar beläggningens självläkning,

vilken annars skulle ske vid torkning.

MACK (64-2), å andra sidan, beskriver den pumpande

verkan hjulen har på vattnet i den våta beläggningen.

Han fastslår att därvid uppträdande krafter är be-

tydligt större än de termodynamiska och har primär

betydelse för lossnandet och kanske emulgeringen av

bindemedlet.

Det är logiskt att antaga att i båda fallen ytans
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skrovlighet kan ha betydelse. En situation i vilken

bindemedlet inte trängt in i en stor del av ytans

skrovlighet skulle leda till en dålig motståndskraft

mot yttre belastningar och till en ökad effekt av

trafiken på andra processer som t ex pumpningsarbe-

tet.

Trafikens verkan kan ännu inte bedömas. Allt som med

bestämdhet kan sägas är att närvaro av vatten betyd-

ligt förstorar de påfrestningar en bituminös belägg-

ning utsätts för genom trafikens påverkan. Den grad

till vilken detta problem borde närmas med termo-

dynamik, och alternativt, med vidhäftningsmekanik

kan inte bestämmas med nuvarande kunskaper. I själva

verket är kanske erhållandet av grunderna för detta

beslut ett viktigt undersökningsobjekt."
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3. TEORIER FÖR UPPKOMST AV VIDHÄFTNING

Många försök har under årens lopp gjorts att skapa

teoretiska modeller som beskriver uppkomsten av

vidhäftning i bituminösa material. I följande av-

snitt ge en enkel klassificering och kortfattad

beskrivning av dessa teorier (58-2, 68-1, 69-2).

3.1 MEKANISK TEORI

Enligt denna teori, som första gången föreslogs av

Mc Bain 1926 (26-1) tolkas vidhäftningen som en

mekanisk låsning mellan bindemedel och sten. Av-

görande betydelse för graden av "vidhäftning" har

i detta fall aggregatets yttextur och porositet.

Under förutsättning att en effektiv vätning av ste-

nen uppnåtts antas bindningen till en skrovlig yta

vara mycket starkare än till en plan yta (68-1).

Detta antagande får anses rimligt eftersom ökad

grad av skrovlighet hos stenytan medför ökad kon-

taktyta mellan bindemedel och aggregat. Skarpkanta-

de aggregat anses ofördelaktiga ur vidhäftningssyn-

vinkel eftersom risken för uppkomst av sprickor i

bindemedelshinnan är stor i kanter och hörn av

stenen där hinnan är tunn (68-1).

3.2 TEORIN OM MOLEKYLÃR ORIENTERING

Enligt denna teori orienterar sig asfaltmolekyler

när de kommer-i kontakt med det fasta materialet

så att de på ett maximalt sätt tillfredsställer

aggregatytans energibehov. Teorin säger att mole-

kyler i asfalten orienterar sig på ett regelbundet

sätt under inverkan av joner i ytan av det fasta
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materialet. Det molekylära lagret är mycket tunnt

(10-100 Å). Teorin om molekylär orientering stöds

ej av alla forskare (68-1).

3.3 KEMISK REAKTIONSTEORI

Enligt denna teori orsakas vidhäftningen mellan

bindemedel och aggregat av att en reaktion sker

mellan kemiska föreningar i asfalten och aggregat-

ytan. Många har kritiserat denna teori då direkt

kemisk reaktion mellan bindemedel och aggregat ej

påvisats. Som stöd för teorin anges att stripping

är ett större problem med sura aggregat än basiska

och att sura tillsatsämnen är effektivare till-

sammans med basiska aggregat och vice versa (68-1).

3(4 TERMODYNAMISK TEORI

Enligt denna teori, som är mer accepterad än andra,

betraktas vidhäftningen som ett termodynamiskt fe-

nomen besläktat med ytenergin hos de deltagande ma-

terialen. Spridningen av vätskan på den fasta ytan

liksom lossnandet av bindemdel från stenytan beror

på ändringar i systemets fria energi. Teorin gör

inget antagande om strukturen hos de molekyler som

är ansvariga för uppkomsten av vidhäftning. Teorin

ger ej heller någon upplysning om de krafter som er-

fordras för att såra på två aggregat ihopbundna med

bindemedel (68-1).

I denna teori betonas betydelsen av polariteten

hos molekyler för uppkomsten av vidhäftning. Polära

vätskor, vilka har större förmåga att reducera sin

fria ytenergi och härmed uppnå termodynamisk stabi-
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litet svarande mot minimal ytenergi, attraheras

mer till aggregatytan än icke-polära vätskor. Detta

begrepp kan användas för att förklara stripping-

fenomenet när vatten, vilket är en starkt polär

vätska, driver undan bindemedlet från aggregat-

ytan (68-1).
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4. MODELLER FÖR HUR VIDHÄFTNINGEN MELLAN

BINDEMEDEL OCH AGGREGAT UPPHÖB

De sätt på vilka brott kan uppkomma i en bituminös

blandning kan indelas i två kategorier, kohesion-

och adhesionsbrott. Vid kohesionsbrott ligger brott-

planet i bindemedlet medan vid adhesionsbrott brott-

planet ligger i gränsytan mellan bindemedel och sten.

Kohesionsbrott, som kan förklaras utifrån reologisk

analys av bindemedel-aggregatbindningen, är vanlig

i blandningar innehållande rena och torra stenaggre-

gat. Om däremot vatten är närvarande eller de yttre

förutsättningarna är extrema kan adhesionsbrott iakt-

tas i bituminösa blandningar (68-1).

I regel klassificeras och behandlas adhesionsbrott

orsakade av abnorm belastning och spänningskoncentra-

tion som sprickor och ojämnheter i vägytan som ett

reologiskt fenomen. Adhesionsbrott, som har sitt ur-

sprung i vattnets angrepp, m a 0 stripping, analy-

seras med hjälp av termodynamiska principer (68-1).

Vattnets verkan i bituminösa massor är så komplicerat

att en teori ej är tillräcklig. I detta avsnitt be-

handlas översiktligt några väsentliga begrepp inom

detta område.

4.1 'DISPLACEMENTBEGREPPET

Enligt denna teori blir bindemedel-aggregatbindningen

termodynamisk instabil i närvaro av vatten, varvid

gränsytan drivs till ett mer stabilt läge. Denna

undanträngning antas vara en funktion av viskosite-

ten, d v 5 bindemedel med hög viskositet har större

förmåga att motstå undanträngning. Detta indikerar
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attvarmblandade beläggningar som utsätts för regn

innan bindemedlet når slutlig viskositet uppvisar

högre grad av stripping (68-1). Det anses emeller-

tid att om displacementfenomenet skall initieras

måste gränsytan mellan bindemedel och aggregat an-

gripas av vatten. M a 0 hos aggregat som är väl

täckta med bindemedel förekommer ingen undanträng-

ning av bindemedlet så länge bindemedelsfilmens

kontinuitet ej förstörs (69-2). Displacementbegrep-

pet antas vara primärt ansvarig för adhesionsbrott

i ytbehandlingar och i massor med partiellt täckta

aggregat (68-1).

4.2 DETACHMENTBEGREPPET (68-1)

Denna teori beskriver det fall när bindemedlet

separeras från aggregatytan utan att bindemedels-

hinnan går sönder, d v 3 aggregatet är täckt av

bindemedel men någon adhesiv bindning existerar ej.

Vattnet, som orsakar att bindemedlet lösgörs från

stenytan kan ha tre olika ursprung:

l) Fuktig luft som cirkulerar i öppna

beläggningar

2) Direktkontakt mellan vatten och be-

läggning

3) Vatten i stenmaterialets kapillärer

Gränsytans egenskaper anses mycket betydelsefulla

vid detachmentprocessen. Vattnet som når gränsytan

antas kunna intimt associeras med kemiska grupper

i aggregatytan (69-2).

Hughes (60-1) fann bl a att detachmentfenomenet

är vanligast i mineraler med hög halt av kvarts

och fältspat och att bindemedel med hög viskositet

är känsligare för detachment.
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4.3 FILM RUPTURE BEGREPPET

Med denna teori förklaras initieringen av displace-

mentprocessen beskriven i 4.1. Det anses att trafi-

kens dynamiska verkan ger upphov till brott i binde-

medelshinnan i hörnen av skarpkantade aggregat där

bindemedelsfilmen är tunnast. Sedan brott uppkommit

kan vatten undantränga bindemedlet från aggregatytan

(69-2).

4.4 PORTRYCKSBEGREPPET

Packning av en vattenmättad beläggning med hjälp av

trafiken medför att vatten stängs inne i beläggningen

eller att beläggningens dräneringsförmåga avsevärt

minskar. På grund av trafiken är vattnet i ständig

rörelse och ett ansenligt portryck kan uppkomma. Det

har postulerats (54-2) att detta portryck kan ge

upphov till strippingfenomen.
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5. TERMODYNAMISKA ASPEKTER

Vid beskrivning av vidhäftningsmekanismen med termo-

dynamik förutsätts existensen av två trefassystem:

luft-aggregat-bindemedel och vatten-aggregat-binde-

medel. Det första systemet används vid beskrivning

av hur en effektiv bindning mellan torra, rena aggre-

gat och bindemedel uppkommer. Det andra systemet ut-

nyttjas för beskrivning av hur denna bindning upplö-

ses på grund av vattnets verkan (68-1).

I bägge trefassystemen är bindemedlets förmåga att

väta, d v 5 spridas över aggregatytan av avgörande

betydelse. Väsentliga parametrar hos bindemedlet i

detta sammanhang är ytspänning och viskositet (68-1).

5.1 VIDHÄFTNINGSKRAFT

När en vätska placeras på en fast yta uppkommer en

droppe som bildar en randvinkel a mellan det fasta

ämnet och vätskan (fig. 5.1). Storleken av rand-

vinkeln a är beroende av vätskans vätningsförmåga.

Lågt värde på G indikerar större förmåga hos vätskan

att spontant spridas över ytan.

Fig. 5.2 föreställer en bindemedelsdroppe, som är

utbredd på enplan stenyta, omgiven av vatten. De

krafter, som bestämmer storleken av beröringsytan

mellan bindemedel och sten är ytspänningarna mellan

de tre ämnena. Ytspänningen i gränsytan mellan två

ämnen betecknas i allmänhet med 0 och definieras som

den kraft (i dyn), som verkar per längdenhet (cm)

av gränsytans periferi eller en tänkt snittlinje i'

ytan (39-1). Ofta används i stället för ytspänning

termen fria ytenergin, som är det arbete per ytenhet

som erfordras för att expandera ytan mellan de två
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materialen. Ytspänningen (dyn/cm) och fria ytenergin

per ytenhet (erg/cmz) är nummeriskt lika (68-1).

När ett system går mot jämvikt minskar fria energin.

Den fria ytenergin minskar dels om ytspänningen mins-

kar och dels om gränsytan minskar (39-1). Om ett bin-

demedel bringas i beröring med en stenyta under vat-

ten (fig. 5.2) kommer bindemedlet - förutsatt att det

är tillräckligt lättflytande - att breda ut sig eller

dra ihop sig tills jämvikt inträtt.

I det klassiska diagrammet (fig. 5.1 A) är jämvikt

omöjlig att uppnå eftersom summan av krafterna i

vertikalt led är # O. Bailey (57-1) har experimentellt

påvisat existensen av en 4:e vektor, som har sin grund

i deformationen i det fasta ämnet (fig. 5.1 E). I regel

är deformationen i det fasta ämnet så liten att ytan

kan anses plan och den kraft som beror av deformatio-

nen är riktad vertikalt nedåt (fig. 5.1 C).(68-l).

Om jämvikt råder, så att punkten A (fig. 5.2) ligger

orörlig i stenytans plan, blir a = ao och

oss " Osb = Ovb 35 0to (1)
Uvs-'tjäa brukar benämnas vidhäftningskraft (eng.

Adhesion Tension). Vidhäftningskraften är resultanten

till de ytspänningar som verkar i gränsytan mellan

stenmaterialet och de båda ämnena. Den är bråkdelen

cos ao av ytspänningen mellan vatten och bindeme-

del (39-1).

Hallberg (39-1) skriver:

När det gäller vägbeläggningar, är det önskvärt,

att bindemedlet förmår tränga undan vattnet från

stenytan, d v 8 jämvikt bör icke råda, utan punkten

A (jfr fig. 5.2) bör röra sig åt vänster. Det är

med andra ord önskvärt att ao skall vara så liten
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som möjligt och helst = 0, d v 5 cos ao så stor

som möjligt.

Det bör därvid observeras, att under den tidsrymd,

då utbredningen pågår,0Vb och Uvs samarbeta i strä-

van att breda ut bindemedelsdroppen så länge rand-

vinkeln a > 900. Först när a övergått från att vara

trubbig till spetsig, blir ovbzs verkan ogynnsam.

Om man på något sätt kunde ändra krafternas storlek,

skulle det enligt formel CL)vara gynnsamt om

0 d v 5 ytspänningen mellan vatten och sten
vs'

kunde öka

osb, d v 5 ytspänningen mellan sten och bindemedel

kunde minskas

0 d v 5 ytspänningen mellan vatten och bindeme-
vb'

del kunde minskas

Det sistnämnda dock endast under förutsättning att

vidhäftningen ej är så dålig, att ao är större än

90° i vilket fall det icke är tjänligt att minskaI

O'vb.

Alla åtgärder, som ändra ytspänningarna på nu an-

givet sätt, förbättrar vidhäftningen mellan stenen

och bindemedlet.

Bästa vidhäftningen erhålles, när bindemedlet full-

ständigt väter stenytan. ao är då = 0 och cos ao = 1,

varför villkoret för fullständig vidhäftning blir

Ovs _ Osb i Ovb . . (2)

Formlerna (1) och (2) anger vissa villkor, som måste

uppfyllas beträffande ytspänningarna, för att binde-
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medlet skall ha god vidhäftning till en stenyta."

Hallberg (50-1) skiljer mellan Xbindemedel och

Zvatten enligt foljande definitioner:

Z . (= bindemedlets vidhäftningskraft
bindemedel

= Zb) är det maximala motstånd, som bindemedlet

förmår prestera på stenmaterialet ifråga, om

det utsättes för vatten under tryck.

Zvatten = (vattnets Vidhaftningskraft = ZV) ar

det maximala motstånd, som vattnet förmår pres-

tera på stenmaterialet ifråga, om det utsättes

för bindemedlet under tryck.

länge de klassiska teorierna är giltiga ärm
oS

2b = -ZV = Uvs-obs. Så är emellertid oftast ej för-

hållandet p g a att mer eller mindre stark hystere-

sis uppträder. För droppen i fig. 5.2 innebär detta

att det finns två ytterlighetslägen mellan vilka

gränsytan ligger orörlig. Randvinkeln är därför ingen

enkelt bestämbar materialegenskap.

5.2 VIDHÄFTNINGSARBETE

Förutom Vidhäftningskraft är ytterligare några termo-

dynamiska begrepp vanliga vid diskussion av vidhäft-

ningsmekanismen. Ett av dessa begrepp är vidhäft-

ningsarbete (eng. Work of Adhesion), WA.

 

Antag att en ytenhet (l cmz) av en gränsyta mellan

vätska och fast ämne friläggs genom undanträngning

eller ihopdragning av vätskan. Det arbete som er-'

fordras för att frilägga denna yta, d v 5 öka ytan

hos både vätskan och det fasta ämnet med 1 cm2 kallas
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vidhäftningsarbetet, WA.

WA = Osv + ULv ' OSL (3)

där CSV = ytspänningen mellan fast ämne och gas

OLV = vatska och gas

OSL = " " fast ämne och vätska

Ekv. (3) brukar benämnas Dupre's ekvation. Ekvatio-

nen indikerar att två nya ytor bildas när en för-

svinner. Detta är inte en spontan process utan en

process som sker först vid energitillförsel (68-1).

5.3 KOHESIONSARBETE

Ett annat begrepp är kohesionsarbete (eng. Work of

 

Cohesion), WC.

Betrakta en lång cylinder med 1 cm2 genomskärnings-

yta. Det arbete som erfordras för att expandera en

fri yta är definitionsmässigt lika med fria ytener-

gin eller ytspänningen. Om cylindern fylls med en

vätska och krafter appliceras i ändarna tills dess

separation sker, skapas två nya ytor. Under antagan-

det att ingen lateral kontraktion sker, blir det

arbete som erfordras för separation

WC = 20L (4)

Man kan Visa att om randvinkeln a = 0, blir WÅ = WC

(68-1).

5.4 SPRIDNINGSKOEFFICIENT

Ett användbart mått på relativa vätningsförmågan hos
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vätskor är den s k spridningskoefficienten som defi-

 

nieras som

Spridningskoefficient = WA---WC

Spridning sker endast när spridningskoefficienten är

positiv, d v 5 när WA > WC (68-1).

5.5 EFFEKTEN AV ADSORBERADE LAGER PÅ STENYTAN

Ytorna hos de flesta i naturen förekommande fasta

ämnen har adsorberade lager. Dessa adsorberade lager

kan bestå av fukt, fett eller andra atmosfärskonsti-

tuenter som attraherats till ytan.

Adsorption, som beror på attraktion mellan moleky-

ler i ytan ochi det adsorberade ämnet, är en exo-

term (energi frigörs) reaktion som sker spontant.

Effekten blir en reduktion av den fria ytenergin hos

det fasta ämnet. Adhesionsarbetet, W , ökar i detta

fall med det arbete som erfordras för att bortskaffa

det adsorberade lagret (68*1).

5.6 YTTEXTUR

Arean hos en stenyta med samma yttre omfång är p g a

yttexturen alltid större än en ideal plan yta. Wenzel

(36-1) skriver:

"En fast substans med positiv vätningstendens, Väts

snabbare ju skrovligare ytan är. Om den plana ytan.

är vattenrepellerande så är detta fallet med den

skrovliga i ännu högre grad."
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Mätning av termodynamiska storheterosom vidhäftnings-

kraft och randvinkel är behäftade med svårigheter.

Om bindemedelsdroppen befinner sig på en skrovlig

stenyta är det praktiskt taget omöjligt att bestämma

dessa storheter, som alltså i detta fall förblir

okända (SO-l).

5.7 TEMPERATUR

Både fria ytenergin och totala ytenergin är funk-

tioner av absoluta temperaturen. I regel minskar

ytspänningen hos vätskor med ökad temperatur (68-1).

5.8 EVALUERING AV TERMODYNAMISKA VARIABLER

En rad olika metoder för evaluering av termodynamiska

variabler beskrivna i föregående avsnitt har före-

slagits. I regel är mätningar inom detta område be-

häftade med stora svårigheter. Majidzadeh och Brovold

(68-1) har i sin state-of-the-art rapport gjort en

sammanställning av sådana metoder. Den intresserade

läsaren hänvisas till nämnda rapport för vidare in-

formation.
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6 . TESTMETODER

 

För att kunna göra en förutsägelse om egenskaper

hos den färdiga beläggningen är det nödvändigt med

lämpliga laboratorietestmetoder. Under årens lopp

har ett mycket stort antal metoder beskrivits med

vars hjälp man sägs kunna mäta vidhäftningen i bi-

tuminösa blandningar. Många av dessa metoder upp-

fyller ej grundläggande kriterier för en användbar

analysmetod. Så bör t ex den aktuella storheten kunna

kvantitativt registreras på ett objektivt sätt med god

reproducerbarhet. Metodens differentieringsförmåga

skall vara stor, d v 5 metoden skall effektivt gra-

dera de olika analysproverna m a p deras Vidhäft-

ningsegenskaper. Analysförfarandet skall helst vara

enkelt och analystiden ej för lång. Apparaten skall

kunna anskaffas för en rimlig kostnad om metoden skall

få större spridning. För att laboratorietesten skall

kunna ge en uppfattning om egenskaper hos den färdiga

produkten bör beredning och konditionering av provet

ske på ett så "verklighetsnära" sätt som möjligt. En

metod som äger alla dessa och kanske andra önskvärda

egenskaper är ej möjlig att finna.

Situationen inom området "Metoder för bestämning av

Vidhäftning i bituminösa material" kan karaktärise-

ras som "snårig". Detta påstående kan illustreras

med det faktum att vad som benämns "Vidhäftning"

mäts i så skilda dimensioner som % yta (täckninge-

grad), vikt-% (nötningsgrad), minuter (tid till brott-

uppkomst), Akp (stabilitetsminskning), ucal/sek.g

(Vätningsvärme),dyn/cm2 (fri ytenergi), OC (kritisk

adhesionstemperatur), g/ml (konc. sodalösning) m fl.

Möjligheterna till en direkt jämförelse mellan resul-

tat erhållna med olika metoder är därför starkt be-

gränsado
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Ett annat problem är svårigheten att under längre

tid ha referensmaterial tillgängligt. Speciellt bör

i detta sammanhang observeras att stenmaterialets

ytegenskaper förändras med tiden.

En entydig gruppindelning av i dag tillgängliga ana-

lysmetoder är svår att göra. Som primär indelnings-

grund kan antingen typ av analysprov eller typ av

provning användas. Vilken indelningsgrund som än an-

vänds blir gränserna oskarpa.

6.1 METODER FÖR OPACKAD MASSA

6.1.1 Indränkningstester

 

6.1.1.1 StatiskaL dynamiska och kemiska indränk-

aiagâtssse:

Vid statiska indränkningstester mäts bindemedelsagg-

 

regatbindningens förmåga att motstå angrepp av vatten.

Något försök att simulera effekten av trafikbelast-

ning görs ej i denna typ av test (68-1). En undersök-

ning av det aktuella slaget går i princip till på

följande sätt: :

Den blandade, opackade massan indränks i des-

tillerat vatten. Systemet konditioneras vid en

viss temperatur under en given tidsperiod, var-

efter graden av stripping registreras visuellt.

En rad varianter av statisk indränkningstest

har föreslagits. Några av de mest kända är Lees

test (36-2), Holmes test (39-2), Oberbachs test

(36-3), ASTM Standard Stripping Test (65-1) och

tyska tester (60-2, 66-3).
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Dessa olika metoder skiljer sig från varandra vad

gäller provningsbetingelser som temperatur och tid

för vattenlagring. I allmänhet används vid dessa

tester en bestämd fraktion av stenmaterialet.

Vid dynamiska indränkningstester studeras inverkan

av vatten på bindningen mellan bindemedel och aggre-

gat under simulerad trafikbelastning (68-1). Till

denna testgrupp hör bl a Nicholsons test (32-1, 32-2)

och tvätt-test enligt Dow-Tyler (38-1). Principen

för en sådan test är i korthet följande:

Den blandade, Opackade massan indränks i vatten

och utsätts sedan för mekanisk bearbetning

(skakning eller omrörning) under definierade

betingelser. Efter en bestämd tid mäts graden

av stripping visuellt.

åh variant av dynamisk indränkningstest är den s k

rullflaskmetoden.

 

En bestämd mängd makadam (8-12 mm) blandas med

bindemedel och placeras i en speciell glas-

flaska (fig. 6.1) som fylls med en viss mängd

destillerat vatten. Flaskan försluts med en

gummipropp genomborrad av en snedställd glas-

spatel, vars ände når till flaskans botten vid

periferin. Flaskan rullas 24 timmar i rumstem-

peratur med en rotationshastighet av 40 varv/

min. Sedan stenarna sköljts med rent vatten be-

döms vidhäftningen okulärt.

Rullflaskmetoden används bl a av Kema Nord för be-

dömning av effekten av vidhäftningsmedel.

En ny metod, lämpligen benämnd regnmetoden, har fö-

 

reslagits av Ruck och Stapel (66-2). Denna metod
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Gummxpropp

§4- Glasspatcl  

Fig. 6.1 Flaska och spatel för test enligt

rullflaskmetoden

Tabell 6.1 Natriumkarbonat-lösningar för

Riedel-Weber test (39-1)

  

   

 

  

Lösning Koncentration Vldhaåtlnmgs-

Destillerat vatten 0

1 m/z 56 Na2C03 I
2 m/ 128 2

3 nd64 3
4 rn/32 4
5 m/ 16 5
6 m/ 8 6
7 m/ 4 7 Den molära koncentrationen (m)
8 m/ 2 8 erhålles genom att lösa vattenfritt
9 m 9 natriumkarbonat i destillerat vatten,

Mci lösning 9 ingen avskxljning Io vmxfi mangéen Skaju vara 106 gr
per liter färdug lösmng.
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Fig. 6.2 Utrustning för test enligt regnmetoden

(67-2)
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bygger på statisk indränkningstest och det utmärkande

draget är att provet besprutas med vatten i en regn-

apparat (fig. 6.2). Bedömningen av resultatet sker

även här visuellt. Stinsky (67-1) har använt denna

metod liksom Kaufmann, Paulmann och Steinmetz (67-2).

De sistnämnda jämförde metoden med statisk indränk-

ningstest enligt DIN 1996 (66-3). Korrelationen be-

fanns vara dålig.

Vid kemiska indränkningstester studeras den samtidiga

inverkan av kokande vatten och kemikalier på bind-

ningen mellan sten och aggregat. Roberti (31-1) fann

att när stenmaterial som impregnerats med bitumen

kokas i vattenlösning innehållande vissa oorganiska

salter tenderar bindemedlet att separera från sten-

materialet. Riedel och Weber (33-1) bygger sin test

på denna princip. Det med bindemedel blandade sten-

materialet kokas först i destillerat vatten och, om

'så är nödvändigt, i successivt starkare lösningar av

natriumkarbonat (färsk massa för varje karbonatlös-

ning). Koncentrationen hos den karbonatlösning i Vilken

stripping först observeras används som mått på vid-

häftningen mellan bindemedel och sten (tabell 6.1).

6.1.1.2 §ritiska_a§p§kter på_indränkning§tester

Många kritiska synpunkter på indränkningstester kan

ges, t ex

1. Graden av stripping mäts visuellt.

2. Opackad massa används

3. Vid statisk test görs inget försök att

simulera inverkan av trafikbelastning.

Å andra sidan kan fastslås att vid dynamisk

test sättet att simulera trafikbelast-

ningen är orealistiskt.

4. Att, som vid kemisk test, använda salt-

lösningar i kombination med extremt hög
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temperatur för att evaluera vidhäftnings-

egenskaper hos beläggningsmassor får an-

ses orealistiskt

5. Ensgraderat stenmaterial används i all-

mänhet.

Majidzadeh och Brovold säger (68-1) om statiska in-

dränkningstester (gäller sannolikt även dynamiska

och kemiska indränkningstester) att den grundläggande

kritiken mot dessa är att de ej efterliknar förhål-

landen på väg och fortsätter:

"Som indikerats i många referenser och i ASTM D 1664

skall dessa tester ej användas som mått på vad som

händer i fält, eftersom någon sådan korrelation ej

påvisats."

Trots uppenbara brister hos dessa testmetoder har de

under årens lopp använts flitigt i beläggningslabo-

ratorier världen över. Förklaringen till detta för-

hållande är sannolikt att analyserna ifråga är enkla

att utföra.

6.2 METODER FÖR PACKAD MASSA

6.2.1 Hållfasthetstester

Ett par (av många) svagheter hos indränkningstester

(avsnitt 6.1.1.2) är att ensgraderat stenmaterial

i allmänhet används och att Opackad massa undersöks.

Båda dessa nackdelar har eliminerats i en typ av

tester som bygger på mätning av den relativa håll-

fastheten hos vattenlagrade och torra provkroppar.
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6.2.1.1 geåtämning_av relativ trxckhållfasthgt

6.2.l.l.l Immersion-compression test

Bidraget från bindemedlet till stabiliteten hos en

massablandning bestäms av bindemedlets kohesion för-

.utsatt att en effektiv vidhäftning existerar i gräns-

ytan bindemedel - sten. Bristfällig Vidhäftning bör

därför kunna indikeras genom mätning av minskning i

tryckhållfasthet hos provkroppar, som vattenlagrats

(68-1). Med detta antagande som grund utvecklades i

USA i slutet av 40-talet den s k "immersion-compression

test", som ingår i ASTM-standards med beteckningen

D 1075-54 (74-3). En provning enligt denna metod går

i princip till på följande sätt:

6 st provkroppar (ø 102 mm, höjd 102 mm) till-

verkas enligt ASTM D 1074-60 (74-4). 3 av prov-

kropparna placeras 4 dygn i ett vattenbad vid

49OC och därefter 2 timmar i ett luftbad vid

25°C. De tre övriga provkrOpparna termostate-

ras minst 4 timmar i luft vid 25°C. Den axiala

tryckhållfastheten hos de 6 provkropparna bestäms

enligt ASTM D 1074-60 (74-4). Som mått på massans

förmåga att motstå vattnets angrepp anges det s k

vidhäftningstalet (eng. Index of Retained Strength),

som definieras på följande sätt;

3
Vidhäftningstalet = gl x 100 där

2

S1 = tryckhållfastheten hos vattenlagrade

provkroppar

52 = tryckhållfastheten hos torra provkroppar

En rad kritiska synpunkter har framförts mot immer-

sion-compression test. De viktigaste är:
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l. Testresultat korrelerar i allmänhet

dåligt med fältresultat (58-1, 58-3,

68-1).

2. Svårigheter föreligger att tillverka

"identiska" provkroppar för våt- och

torrförsök.

3. Metoden mäter ej direkt förlusten i ko-

hesion och/eller adhesion i massan. Vid

tryckbelastning kan t ex friktionen

mellan aggregatytor och låsning av strip-

pade aggregat ge upphov till ett Vid-

häftningstal högre än det som erhålls

vid motsvarande draghållfasthetstest

(71-1).

4. Betingelserna vid vattenlagring av prov-

kropparna är för milda, d v 5 provkr0p-

parna erhåller ej tillräcklig grad av

vattenmättnad (69-2).

5. Något försök att simulera trafikens in-

verkan görs ej (69-2).

6.2.1.l.2 Modifierad immersion-compression test

Majidzadeh (69-2) fann vid undersökning av vidhäft-

ningsegenskaper hos sandasfalt med immersion-compression

test vidhäftningstal nära 100 %. Detta resultat var

oväntat eftersom de provkroppar som undersökts hade

samma sammansättning som Vägbeläggningar, Vilka miss-

lyckats p g a dålig vidhäftning. Förklaringen till

denna diskrepens befanns ligga i själva analysmeto-

den, varför denna i två väsentliga avseenden revi-

derades.

För det första fann Majidzadeh att provkroppar som
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vattenlagrats enligt metodbeskrivningen (24 timmar

vid 6OOC) aldrig uppnådde högre grad av vattenmättnad

än 50 %. En vakuumprocess infördes därför enligt

vilken provkropparna utsätts för vakuum (30 mm Hg)

under 30 sekunder.

För det andra införde Majidzadeh en dynamisk förbe-

handling av provkroppen för att simulera inverkan av

trafiken på beläggningen. För detta ändamål användes

en speciell apparat (Skinner Polynoid Linear Actuator)

med vars hjälp en lastapplicering av 3 p/s uppnåddes.

Lasten var 3,5 kg, belastningstiden ungefär 0,04 se-

kunder och temperaturen 600C.

En rad intressanta resultat erhölls:

l. Tryckhållfastheten för torra och vatten-

mättade provkroppar, som ej utsatts för

dynamisk förbehandling skiljer sig inte

signifikant från varandra (fig. 6.3).

2. Tryckhållfastheten hos torra provkrOppar

pâverkas ej signifikant av antalet be-

lastningar (fig. 6.3).

1

3. Tryckhållfastheten för vattenmättade

provkroppar reduceras drastiskt vid dy-

namisk förbehandling (fig 6.3).

4. Torra provkroppar uppvisar en viss per-

manent deformation vid den dynamiska

förbehandlingen. För vattenmättade prov-

kroppar är den permanenta deformationen

mycket större även vid lägre antal be-

lastningar (fig. 6.4).

5. Reduktionen i tryckhållfasthet orsakad
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av dynamisk förbehandling kan minskas

genom tillsats av vidhäftningsmedel.

Denna observation tolkas som tecken på

att minskning i hållfasthet orsakas av

stripping-fenomen (fig. 6.5).

6. Reduktion av hålrumshalt hos provkroppar

förbättrar massans förmåga att motstå

angrepp av vatten (fig. 6.6).

En variant på Majidzadehs metod har beskrivits av

Lottman (71-1). De båda metoderna skiljer sig från

varandra på följande punkter (inom parentes anges

provningsbetingelser enligt Majidzadeh):

l. Provkroppens storlek, ø = 10 cm,höjd

12,7 cm (ø = 3 cm, höjd 3 cm)

2. Vattenmättning sker vid 100 m Hg (30 mm Hg)

3. Temperaturen vid dynamisk belastning

49°c (60°C)

4. Den dynamiska belastningen får fortsätta

tills brott inträffar. Definitionsmäs-

sigt sker detta när den axiala deforma-

tionen är 5 mm. (Provkroppen utsätts

för ett bestämt antal belastningar, var-

efter axial tryckprovning utförs).

5. Maximala belastningen 0,7 kg/cm2 (0,4 kg/cmz)

och belastningsfrekvensen l p/s (3 p/s)

Lottmans undersökning utfördes i två etapper. I den

första försöksserien varierades hålrumshalten vid

konstant maximal belastning (0,7 kg/cmz) medan i den

andra försöksserien hålrumshalten var konstant och
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belastningsmaximum varierades. Undersökningen indi-

kerar bl a

l. Typen av massa tycks ej ha signifikant

betydelse om hålrumshalten är större än

8-9 %. Detta indikerar att vattnets be-

tydelse för reduceringen i hållfasthet

ökar vid höga hålrumshalter hos massan.

2. För hålrumshalter mindre än 9 % har ty-

pen av massa större betydelse.

3. Försöken påvisade en undre gräns för

hålrumshalten under vilken brott aldrig

erhölls (med aktuella försöksbetingel-

ser låg denna gräns vid 5-7 % för de

tre beläggningstyper som studerades).

Detta indikerar att en vägbeläggning

vars hålrumshaltunderskrider ett be-

stämt gränsvärde ej sönderfaller p g a

vattenskada. Lottman poängterar emeller-

tid att denna indikation bygger på för-

sök med små belastningar. Högre belast-

ningar som simulerar tyngre trafik or-

sakar sannolikt skador även på belägg-

ningar med lägre hålrumshalt än de gräns-

värden som erhålls med den aktuella me-

todiken.

4. När maximala belastningen ökar minskar

antalet belastningar till brott hos vat-

tenmättade provkroppar. Detta indikerar

den tunga trafikens betydelse för vatten-

mättade beläggningars hållbarhet (en ök-

ning i belastning med 0,7 kg/cm2 sägs

minska tiden till brott med omkring 40 %).
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6.2.1.l.3 Marshall immersion test

En med immersion compression test besläktad metod

är Marshall immersion test med vars hjälp relativa

Marshallstabiliteten bestäms (74-5).

 

8 st provkroppar (ø 102 mm, höjd 63,5 mm) till-

verkas enligt Marshallförfarandet (74-6). 4 av

provkropparna vattenlagras 24 timmar vid GOOC.

Marshallstabiliteten hos våta och torra prov-

kroppar uppmäts och vidhäftningstalet beräknas

(jämför avsnitt 6.2.1.l.l).

Livneh och Halpern (67-3) har jämfört immersion com-

pression test och Marshall immersion test (fig. 6.7).

För ett givet prov erhölls ett högre vidhäftningstal

med Marshallmetoden än med immersion compression test.

Skillnaden är större för lägre vidhäftningstal. En-

ligt Livnehs och Halperns undersökning motsvaras ett

vidhäftningstal på 75 % erhållet med Marshall immer-

sion test av ett vidhäftningstal på 40 % erhållet

med immersion compression test. Differensen kan till-

skrivas olika tryck- och packningsförfaranden (67-3).

i 6.2.1.l.4 Vattenkänslighetstest (water susceptibility

test) enligt Skog och Zube

Undersökningar enligt rubricerad metod innebär upp-

, mätning av fysikaliska förändringar som minskad sta-

bilitet och kohesion samt svällningstendens hos prov-

kroppar av asfaltbetong efter periodisk påverkan\av

vatten (63"2)° Sättet att åstadkomma angrepp av vatten

på asfaltbetongen är specifik för metoden ifråga.

För detta ändamål används utrustning enligt fig. 6.8.

En standardprovkropp tillverkas i en Hveem-kom-

paktor på ett sådant sätt att ett hål med dia-
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metern 1,2 cm erhålles i provkroppens centrum.

Två prOVplattor A och B fästes med hjälp av hög-

smältande paraffin på provkrOppens över- och

undersida. På den övre provplattan anbringas

ett mätur för uppmätning av svällning och i en

undre provplatta mynnar det genom provkroppen

uppborrade hålet. Provkroppen placeras i en be-

hållare D med vatten och undertryck appliceras

till behållare C så att på 15 sekunder 50 ml

vatten strömmar lateralt genom provkroppen. Där-

efter ökas trycket igen och vattnet strömmar

åter till behållare D inom 10 sekunder. Förfa-

randet upprepas sedan under hela försöket.

Före och efter vattenlagringen (2, 4 eller 6

timmar vid 38OC) bestäms asfaltbetongens sta-

bilitet och kohesion enligt Hveems metod (jfr

fig. 6.9 och 6.10). Vid stabilitetstesten ut-

nyttjas en speciell triaxialtyp testcell för

mätning av en packad massan förmåga att motstå

horisontell förflyttning under vertikal belast-

ning medan vid kohesionstest ett mått på drag-

hållfastheten erhålles (62-1).

Typiska testresultat för 4 olika stenmaterial visas

i fig. 6.11. En viss reduktion i stabilitet uppmättes

för alla beläggningsmassorna, även för t ex C och E,

som ur vidhäftningssynvinkel fungerat tillfredsstäl-

lande i fält. Reduktion i stabilitet och kohesion

och ökning i svällning var emellertid mest påtaglig

hos massor som p g a vattnets påverkan allvarligt

skadats på vägen.

Någon relation mellan ändring i fysikaliska egenska-

per som stabilitet och graden av stripping uppmätt

med färgämnesmetoden (jfr avsnitt 6.4) kunde däremot

ej påvisas. Skog och Zube menar att mätningar av
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fysikaliska egenskaper som svällning, stabilitet och

kohesion, bättre än inre stripping indikerad med

färgämnesmetoden, kan förutsäga skador på Vägbelägg-

ningen orsakade av vattnets angrepp.

6.2.l.l.5 Fuktkänslighetstest (moisture-vapor sus-

ceptibility test)

Vatten i form av ånga kan orsaka allvarliga skador

i gamla beläggningar som förseglats med en icke-per-

meabelt skikt. Vattenånga som kommer in i belägg-

ningen från underliggande lager och ej kan avdunsta

kommer att kondensera på aggregatpartiklarna. Detta

kan orsaka minskad stabilitet, vilket i sin tur kan

leda till blödning och vågbildning (63-2). Då denna

form av skador orsakat stora problem i Californien

har en "fuktkänslighetstest" utvecklats och antagits

som standardtest (56-1).

En standardprovkropp packas i en form och övre

änden förseglas medan provkroppen är kvar i

formen. Bottenytan täcks med en filtdyna, som

är i kontakt med en veke, vilken slutar i ett

vattenförråd (fig. 6.12). Utrustningen placeras

i en ugn vid 600C under 75 timmar. Provnings-

förhållandena tillåter fukt att vandra uppåt in

i provkroppen. Efter testens slut bestäms sta-

biliteten enligt Hveem och jämförs med stabili-

teten hos provkroppar som ej utsatts för fukt.

6.2.1.2 Eestämning_av relativ draghållfasthet

Draghållfastheten hos asfaltbetong är en av dess

viktigaste egenskaper ur hållbarhetssynvinkel. Drag-

brott är det vanligaste sättet för uppkomst av brott

i en beläggning (71-1). Trots detta har hittills ett

fåtal draghållfasthetstester använts för evaluering
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av funktionsegenskaper hos asfaltbetong (referenser,

se 71-1)

Undanträngning av bindemedel från stenytan på grund

av vattnets inverkan medför reduktion av draghåll-

fasthet hos beläggningen. Även vid tryckprovning er-

hålles en reducering av hållfastheten hos en vatten-

mättad beläggning jämfört med en torr. Det anses

emellertid att vid dragprovning ett bättre mått på

graden av stripping erhålles än vid tryckprovning,

då i det senare fallet bidrag till hållfastheten er-

hålles från friktion mellan aggregat och låsningen

av dessa (71-1).

Två olika sätt har hittills använts för att mäta drag-

hållfastheten i asfaltbetong, nämligen direkt och in-

direkt dragtest.

622.1.2.1 Direkt draghållfasthet

Ett antal arbeten där hållfastheten hos asfaltbetong

undersöks med direkt dragtest finns publicerade (se

71-1 för ytterligare referenser). I dessa publika-

tioner finns emellertid ingen beskrivning av under-

sökningar rörande vattnets inverkan på draghållfast-

heten.

6.2.1.2.l.1 Bestämning av relativ draghållfast-

het enligt Hallberg

Vid Statens Väg- och Trafikinstitut har sedan lång

tid tillbaka (1949) använts en draghållfasthetstest

för undersökning av varmblandade beläggningsmassors

förmåga att motstå angrepp av vatten. Metoden ger

uttryckt i % det s k vidhäftningstalet, som defini-

eras på följande sätt (jämför avsnitt 6.2.1.l.l)
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VTI.

Sid 42.

100

 

vidhäftningstal = d

där dH draghållfastheten hos vattenmättade prov-
20

plattor

d draghållfastheten hos torra provplattor
torr

En bestämning av Vidhäftningstalet enligt denna me-

tod går i korthet till på följande sätt:

Stenmaterialet sammansätts enligt en normalkurva

(största stenstorlek 5,6 mm) och blandas med

bindemedel varefter massan uppdelas i 2 lika

stora delar. Massan lagras i 6 dygn, den ena

delen i luft, den andra indränkt i vatten. Mas-

san packas sedan i en speciell instampningsappa-

6.13) till två våta

och två torra plattor med dimensionerna

rat, benämnd Push-push (fig.

25 x 15 x ca 3 cm. Höjden på plattorna avpassas

så att hålrumshalten blir lO-ll %. Efter lag-

ring 1 dygn vid 250C, de våta plattorna i 100 %

relativ fuktighet, de torra i luft, bestämmes

plattornas draghållfasthet i en dragprovapparat

6.14).

ningen är 7,5 kg/min. Som mått på draghållfast-

(fig. Belastningsökningen vid dragprov-

heten används belastningen vid 2,5 mm (5 %) töj-

ning. Vidhäftningstalet beräknas sedan som ovan

beskrivits.

Till

fördelarna kan räknas den att beläggningsplattor och

Metoden får anses ha både för- och nackdelar.

ej kubiska eller cylindriska provkroppar undersöks,

vilket bättre simulerar fältförhållanden. En annan

positiv egenskap hos metoden kan sägas vara att de

våta provplattorna tillverkas av våt massa (alter-

nativet är vattenlagring av torr beläggningsplatta).

På detta sätt simuleras trafikensdynamiska verkan
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Fig. 6.13 Apparat (Push-push) för tillverkning

av beläggningsplattor
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Fig. 6.14 Apparat för bestämning av draghåll-

fasthet hos beläggningsplattor
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på den vattenmättade beläggningen.

Till metodens nackdelar kan räknas att största sten-

storlek är 5,6 mm och hålrumshalten så hög som

lO-ll %. Även ekonomiska aspekter kan andras mot

metoden då apparaturen är relativt dyrbar att an-

skaffa och försöken förhållandevis tidskrävande att

utföra.

Metoden har bl a gett goda resultat vid utvärdering

av effekten av tillsatt vidhäftningsmedel (fig. 6.15).

6.2.1.2.2 Indirekt draghållfasthet

Till denna typ av dragtest hör s k split cylinder

test (spräckprovning), som använts allmänt inom be-

tongteknologin (Europeiska betongkommittên, CEB 1970)

rekommenderar att betongens draghållfasthet bestämmes

med hjälp av denna test (71-2). Metoden som utveckla-

des av Carneiro i Brasilien (47-1) och Akazawa i

Japan (53-2) oberoende av varandra, användes för be-

stämning av draghållfastheten hos asfaltbetong första

gången i början av 60-talet av Livneh och Shklarsky

(62-2).

Möjligheten att studera effekten av vatten på asfalt-

betong med split cylinder test indikerades av Brand

(67-4). Senare har Lottman mer ingående undersökt

detta problemområde (71-1).

"Splitting test" innebär komprimering av antingen en

cylindrisk provkropp mellan två parallella plattor

applicerade längs två motstående generatriser eller

en prismatisk provkropp med hjälp av två "belast-

ningsstavar" längs två motstående sidor hos prov-

kroppen (62-2).
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Fig. 6.16 visar schematiskt påkänningar i en cylind-

risk provkropp vid split cylinder test. Vid tryckbe-

lastning produceras ett tryckspänningsfält runt de

cirkulära sidorna på provkroppen och ett dragspän-

ningsfält över det vertikala belastningsplanet. När

dragspänningen överstiger draghållfastheten hos as-

faltbetongen uppkommer en spricka i provkroppen längs

tryckbelastningslinjen (fig 6.17). Matematiskt kan

Visas (46-1, 51-2) att en tryckbelastning applicerad

på beskrivet sätt ger upphov till en dragspänning

över belastningsplanet lika med

 

0 = ZP där
t W'L'd

ot = maximala dragspänningen vinkelrätt

mot belastningsplanet

P = tryckbelastningen

L = provkrOppens tjocklek (höjd)

d = " diameter

Vid härledning av uttrycket för ot har bl a antagits

att provkroppen är cirkulär under hela belastningen,

vilket ej är fallet om provkroppen utgörs av asfalt-

betong, som ju är viskoelastiskt. En tillplattning

av provkroppen med uppemot 1 tum, d V 3 25 % av ur-

sprungliga diametern, erhålls vid tryckning av as-

flatbetongprovkroppar med den aktuella tekniken innan

dragbrott uppkommer (71-1). En kvalitativ jämförelse

av spänningsbilden i en cirkulär och en tillplattad

provkropp ges i fig. 6.16. Av denna framgår att stor-

leken av dragspänningen är mindre i en tillplattad

än i en perfekt cirkulär provkropp. Lottman (71-1)

har utvecklat en numerisk metod baserad på FEM (Fi-

nite Element Method) med vars hjälp asfaltbetongens

draghållfasthet (actual ultimate tensile strength)

kan beräknas ur maximala belastningen på provkroppen,

dess tjocklek och grad av tillplattning.
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Vid undersökning av vattnets inverkan på asfaltbe-

tong med split cylinder test jämförde Lottman (71-1)

vattenmättade provkroppar (ø 102 mm, höjd 63,5 eller

127 mm) som utsatts för upprepade frys-tö-cykler

(12 cykler, tid för 1 cykel: 8 timmar) med torra

provkroppar. Ur draghållfastheten hos våta och torra

provkroppar beräknades vidhäftningstalet (TSR, Ten-

sile Strength Ratio, jfr avsnitt 6.2.1.2.l.1).

Variabler av betydelse vid split cylinder test är

bl a deformationshastighet och temperatur. Som Op-

timala testbetingelser i dessa avseenden fann Lottman

0,165 cm/min och 12,8OC (fig. 6.18).

Fig. 6.19 illustrerar användbarheten av split cylin-

der test för undersökning av effekten av vidhäft-

ningsmedel till asfalt eller behandling av stenagg-

regat med släckt kalk. Speciellt intressant är att

observera att efter behandling av stenmaterialet

med släckt kalk en högre draghållfasthet erhålles

hos vattenmättade provkroppar utsatta för termisk

cykling än hos torra provkroppar under förutsätt-

ning att kalkhalten ej är för hög. Maximal effekt

uppnås enligt denna undersökning om viktsförhål-

landet mellan kalk och stenmaterial är 1,2 %.

Ett effektivt sätt att reducera graden av stripping

är att försvåra angreppet av vatten genom att minska

hålrumshalten hos asfaltbetongen. Detta illustreras

i fig. 6.20.

Lottman fann också ett nära samband mellan styvhets-

modul och vidhäftningstal, vilket tabell 6.2 visar.

När vatten tränger undan bindemedel från aggregat-

ytan får detta alltså till följd att såväl draghåll-

fasthet som styvhetsmodul hos asfaltbetongen minskar.
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Fig. 6.20 Vidhäftningstal vs: hålrumshalt

(Split-cylinder test, 71-1)

Tabell 6.2 Resultat erhållna vid bestämning av Vidhäft-

ningstal (Split-cylinder test) och styvhets-

modul på samma beläggningsmassa (71-4)

 

 

No. of them). Tensile Modulus, 105 psi

Cycle: of GoggÅtioninq Stram - .0253 Stram a .075% :§5

0 1.16 .75 1.00

4 1.10 .'71 .92

8 .92 .60 .88
12 .90 .51 .67

16 .82 .46 .65
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Split cylinder test av asfaltbetong är relativt enkel

att utföra och kräver förhållandevis enkel utrust-

ning. En fördel hos denna testmetod jämfört med di-

rekt dragtest är att provkroppen ej behöver spännas

fast med någon gripanordning. Härigenom elimineras

risken för uppkomst av brottanlag hos provkroppen,

vilket kan äventyra resultatet av dragprovningen (71-1).

6-2-lo3 äeâtämaiagsx :elafiz slaghållfasthei en:
ligt_Eyers_ogh_WâlEe5

I Östtyskland har av Ewers och Walter (65-2) utar-

betats en metod benämnd dynamisk slagtest med vars

hjälp effekten av vatten på bituminösa beläggningar

kan studeras.

Vid denna test undersöks mycketsmå provkroppar med

ett stenmaterial av endast en fraktion (O,6-l,2 mm).

ProvkrOpparna, vars hålrumshalt är 35 %, undersöks i

en apparat med en kilformad fallhammare (fig. 6.21).

Slaghållfastheten, d v 3 det antal slag provkrOppen

tål, uppmäts och relativa slaghållfastheten hos vat-

tenlagrade och torra provkroppar beräknas.

Undersökningar enligt denna metod illustreras av

fig. 6.22 som visar effekten av tillsatt vidhäft-

ningsmedel (l % av bindemedlet) på relativa slag-

hållfastheten hos provkroppar tillverkade av tre

olika stenmaterial. Vattenlagringstemperaturen, som

i försöken enligt fig. 6.22 är ZOOC, är av stor be-

tydelse för relativa "slagtalet", vilket fig. 6.23

visar.

6.2.1.4 ålitgggtgster

En rad metoder, som beskriver mätning av asfaltbe-

läggningars förmåga att i närvaro av vatten motstå
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slitage finns angivna i litteraturen. Graden av sli-

tage används sedan som mått på vidhäftningen mellan

bindemedel och sten (kraftigt slitage = dålig vid-

häftning).

Schmidt (68-5) har utrett vilka faktorer som är av

betydelse för beläggningens motståndskraft mot sli-

tage. Han finner att ett stort antal faktorer är

väsentliga i detta sammanhang och att dessa kan in-

delas i 4 grupper, nämligen egenskaper hos bindeme-

del och stenmaterial, den bituminösa blandningens

sammansättning, utläggning och packning samt påverkan

av yttre faktorer som klimat och trafik. Begreppet

slitage i beläggningar är alltså ett mycket komplext

fenomen.

6.2.1.4.l Slitagetest enligtr Swanberg - Hindermann

(Cold Water Abrasion Test)

Enligt denna laboratoriemetod undersöks slita-

get hos provkrOppar (ø 10 cm, höjd 5 cm) som

förvarats 4 dygn i vatten vid SOOC och därefter

1 timme vid 2OC. ProvkrOpparna testas m a p de-

ras förmåga att motstå slitage i en s k Deval-

maskin (fig. 6.24), som tidigare (67-5) fram-

för allt användes för mätning av avnötnings-

egenskaper hos stenmaterial (denna metod har

nu utgått ur ASTM-Standards (72-1) och ersatts

med den s k Los Angeles-metoden). Vid en sli-

tagetest placeras åtta provkroppar i en Deval-

cylinder (ø 20 cm, längd 34 cm) fylld till

2,5 cm från toppen med vatten och skakas i

33 min (1000 varv) vid 2-4°c. vid denna test
finns ej stålkulor i cylindern vilket normalt

är fallet vid stenmaterialtest. Procentuella

minskningen i vikt hos provkropparna används

som mått på slitaget.
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Fig. 6.21 Apparat för bestämning av slaghåll-

fasthet enligt Ewers och Walter (65-2)
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indränkningstid för 3 olika stenmaterial

med och utan vidhäftningsmedel (65-2)
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Fig. 6.23 Inflytande av temperatur vid vattenlagring

(2 timmar) på vidhäftningstalet (relativa

slagtalet, 65-2)
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Fig. 6.24 Devalmaskin (35-1)
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Undersökningar har, enligt Swanberg-Hindermann (49-1),

visat att ett samband mellan slitage och relativa

Marshallstabiliteten hos våta (vattenlagring 4 dygn

vid SOOC) och torra provkroppar existerar (fig. 6.25).

6.2.1.432 Slitagetest enligt Schultze

En metod för mätning av slitage på beläggningar som

påminner om Swanberg-Hindermanns test har använts av

Schulze (64-3) och Breuer (67-6). Metoden är i första

hand avsedd för undersökningar av vattenkänsliga

fillers betydelse för beläggningens förmåga att mot-

stå slitage (68-5). Breuer (67-6) har i detalj be-

skrivit metoden och använt den för studier av sand-

asfalt (20 % filler, 80 % sand av fraktionen 0,09-O,4

mm).

Provkroppen (ø 3 cm, höjd 3 cm) placeras i en

cylinder (ø 6 cm, längd 40 cm, volym ca 1100 ml)

fylld med 750 ml vatten (ZOOC). Cylindern mon-

teras sedan i en maskin och roteras 3 timmar

med 20 varv/min vid rumstemperatur. I motsats

till vad som var fallet med Swanberg-Hindermanns

finns endast en provkropp i varje cylinder.

Slitagetest enligt Schultze har jämförts med tryck-

hållfasthetstest. Exempel på sådana undersökningar

ges i fig. 6.26 som illustrerar inflytandet av bin-

demedelshalt och fillersort på egenskaper hos sand-

asfaltprovkroppar.

Schmidt (68-5) som jämfört olika slitagetester menar

att även om Schultzes test kan vara användbar för

att utröna den relativa betydelSen av faktorer som

påverkar slitaget på en beläggning måste metodens

begränsningar beaktas vid utvärdering av mätresultat.

VTI. Meddelande Nr 6
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Schmidt nämner bl a följande svagheter hos metoden:

1. För att uppnå god differentiering har

provkropparna hög hålrumshalt (20 i 2 %),

vilket ej överensstämmer med praktiska

förhållanden.

2. Stor spridning i mätvärden har erhållits

vid ringanalys.

6.2.1.4.3 Slitagetest enligt Skog och Zube

(Surface-Water-Abrasiondrest)

Med denna metod mäts slitaget hos en provkropp som

samtidigt utsätts för vattnets dynamiska verkan och

simulerad däckverkan från fordon (63-2).

Massan som skall undersökas packas i en form

(ø 10 cm) varefter en bestämd mängd vatten hälles

i formen, som får stå med provkropp 20 timmar i

rumstemperatur och därefter 4-6 timmar vid 38OC.

Sedan vattnet hällts ur formen placeras i denna

4 bollar av hårdgummi (ø 25 cm, vikt 15,5 g)

och 250 ml vatten, varefter formen försluts och

placeras i en speciell skakapparat. Provkroppen

utsätts sedan för skakning under 15 min med

1200 p/s och ett vertikalt slag på 2,5 cm. Test-

temperaturen är 380C. Mängden material som

lossnat registreras.

Provkr0ppen sägs efter behandlingen i skakapparaten

uppvisa en yta som är snarlik en svårt uppriven be-

läggning.

Enligt Skog och Zube inverkar en rad faktorer på en

asfaltbeläggnings motståndskraft mot slitage vid på-

verkan av vatten och trafik. Några av dessa faktorer

är:
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finmaterialets beskaffenhet, asfaltens konsistens

och härkomst, asfalthalt, trafiktyp och -volym

samt årlig regnmängd.

Sambandet mellan bindemedel och sten har studerats.

Graden av stripping har utvärderats med den s k färg-

ämnesmetoden (se avsnitt 6.4). Härvid har god korre-

lation uppnåtts (fig. 6.27).

Vid försök med olika vidhäftningsmedel erhölls en

signifikant minskning av slitaget (fig. 6.28).

Zube et al (65-3) har jämfört den beskrivna slitage-

metoden med spårämnes- och färgämnesmetoderna (av-

snitt 6.4) och funnit god korrelation. Författarna

rekommenderar emellertid slitagetest då i detta fall

det undersökta materialet representerar hela belägg-

ningen.

6.2.1.4.4 Slitagetest enligt Tröger

Tröger och Helfrich (71-3) har beskrivit en labora-

toriemetod med vars hjälp beläggningars motstånds-

kraft mot slitage från simulerad dubbdäckstrafik kan

mätas.

De beläggningsprov som undersöks är plattor,

runda eller kantiga, med en ungefärlig tjocklek

av 30 mm. För undersökning av asfaltbetong är

marshallprovkroppar, som kapats vinkelrätt mot

instampningsriktningen, lämpliga. Även fältprov,

t ex borrkärnor, kan undersökas. Prov som under-

söks i torrt tillstånd förvaras i luft vid rums-

temperatur. Vid våtförsök vattenmättas provkrop-

pen under vakuum och vattenlagras sedan 7 dygn,

varefter provkrOpparna 15 ggr utsätts för frys-

ning och upptining. Innan slitagemätningarna

Meddelande Nr 6
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startar tempereras provkropparna 2 timmar vid

provningstemperaturen (+lOOC, OOC eller -lOOC).

Provkroppen placeras i en slitagemaskin (fig. 6.29)

som i huvudsak består av ett lodrätt anordnat

knippe av metallstift som drivs med tryckluft

och ett roterande bord försett med inspännings-

anordning för provkrOppen. Samtidigt som prov-

ytan bearbetas av metallstiften roterar prov-

kroppen. Detta innebär att metallstiften ej en-

bart slår mot provytan utan även river provytan

varigenom en god simulering av dubbverken på väg

erhålles.

Efter temperering av provkroppen placeras denna

snabbt i slitagemaskinen,utsätts för slitage

under en kort period (40 eller 60 sekunder),

vägs och tempereras sedan åter 30 min. Slitage-

mätningen upprepas ett antal gånger (10 - 15 ggr).

Viktsminskningen registreras och slitaget anges

i volymminskning.

6.30 och 6.31 illustrerar experiment utförda

enligt den beskrivna metoden. Av fig. 6.30 framgår

a) bindemedlets konsistens har relativt

liten betydelse för graden av slitage

när provningen utförs vid så låga tem-

peraturer som här är aktuella.

b) för torra provkroppar minskar slitaget

med stigande penetration hos bindemed-

let. För vattenlagrade provkroppar är

förhållandet det motsatta.

c) valet av stenmaterial är av väsentligt

Meddelande Nr 6
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större betydelse för resultatet än valet

av bindemedel.

Hittills publicerade resultat baserade på Trögers

metod är intressanta. Ytterligare undersökningar krävs

emellertid innan en mer bestämd bedömning av metodens

användbarhet kan ges. Ur vidhäftningssynvinkel vore

det av intresse att veta om någon korrelation före-

ligger mellan Trögertest och ex.vis split cylinder

test (avsnitt 6.2.1.2.2).

6.2.2 Svälltest

 

Olika typer av svälltest har länge använts för bedöm-

ning av beläggningsmassors känslighet för vatten och

finns föreskrivna i ett flertal staters bestämmelser.

En kortfattad sammanställning av sådana testmetoder

ges av Swaminathan och Nair (67-7).

Vanligtvis mäts svällningen som höjdökning hos en

provkropp i en form, d v 5 vertikala svällningen

registreras. Under fältförhållanden sker svällning

i alla riktningar, varför mätning av volymsökningen

tycks mer motiverad (67-7). Maximalt tillåten sväll-

ning varierar i olika staters normer.

Swaminathan och Nair (67-7) fann att vattenabsorp-

tionen ökar med ökad hålrumshalt. Även svällningen

ökar med provkroppens hålrumshalt upp till 8-9 %

men avtar sedan (fig. 6.32), ett förhållande som ob-

serverades oberoende av sättet att påverka provkrop-

parna med vatten (1/2 timme vid 6OOC, 24 timmar vid

60°c eller 1/2 timme vid 60°c och vakuum (250 mm H9)).
Swaminathans och Nairs undersökning visar också att

vattenabsorption och svällning är oberoende av pack-

ningsmetod. En Viss korrelation mellan svällnings-

test och Marshall-immersionstest erhölls.
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halt (67-7)
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6.2.3 Undersökningar i provvägsmaskiner

Vid Road Research Laboratory i England har flera me-

toder utvecklats som simulerar effekten av trafik på

asfaltbeläggningar i närvaro av vatten. En av de mer

kända är den s k immersed-wheel tracking test, som

utförs i en maskin av bänkmodell (fig. 6.33). Meto-

den finns beskriven av Mathews och Colwill (62-3).

Maskinen har tre massiva gummihjul (ø 20 cm, bredd

5 cm) som rullar (25 dubbla passager/min) mot tre

rektangulära provplattor placerade horisontellt i

perforerade metallformar (10 x 30 x 3 cm) och ned-

sänkta i 40-gradigt vatten. Hjulets nedsjunkning i

beläggningen registreras (fig. 6.34). Först sker

penetrationen långsamt; detta förhållande tillskrivs

ytterligare packning av massan. När omfattande strip-

ping uppkommit, vilket registreras som en skarp ök-

ning i penetrationshastighet, kollapsar beläggningen.

Den tid som erfordras för att uppnå detta tillstånd

används som mått på beläggningens Vidhäftningsegen-

skaper.

I en undersökning av Mathews, Colwill och Yüce har

en serie stenaggregat undersökts m a p deras strip-

pingegenskaper (65-4). Vid undersökningen har 5

olika testmetoder jämförts, nämligen statisk, dyna-

misk och kemisk indränkningstest, Marshall-immersion-

test samt immersed-wheel tracking test. Resultaten

av statisk och dynamisk indränkningstest visade ingen

tillfredsställande korrelation med varandra, med re-

sultaten från andra tester eller med fältförhållanden.

De tre övriga testerna uppvisade ett visst samband

med varandra och förhållanden i fält. Bästa korrela-

tionen med fältförsök gav immersed-wheel tracking

test.

Meddelande Nr 6



   

 

  

   

 

Reco'du Den t; "- - ...H-7
\ ,;___M--|

gp/

i? ' 24 kom' :han
Fnchonen_ ca w qnp 'i' rccordcr dum

4 tr". ,7" a d'h \\ '

P4- Sm i? oi: -á \ /\\VJ r I
I '

. 1 \á« Rue'er orm \ , q
,.4/ 1 (W -_'

CV , a" ___l_.__, vy ?5 V,.._.._._. "ning shot I

Q -- Vfg'qj r \\ \\ i; / I

' ..-40-441 lll: i \

: !_-3...____.._._ _- _- __._ ._ .....-_\:. _._._.=-._...°:_-.- '
g *: I* vi 7 4

1" r
'\ ,'

r. Comwo: 'teve' »___-\.:l\\\\

' _mms-IN""
I 'Å Ä , . ' i \ Motor operaud
| Hm- "- ü _ - _ (runt ZSrpn

vec" c -. - å _._- \ ' -

han!" LJ Yhumou'a? K i 59""
_ .r'::.!=/ har

\
" V

:är X Dvom (och

l.
,4 po' .

I. W.. 11_

 

 

11:.
Pump

Fig. 6.33 Principskiss av Immersion Wheel-

tracking test maskin (62-3)

 

0 '
I l

lmlml :00.06.0-/

0 L
[ (.,h'n Culopu

Can. I CW" 3

 

P
E
N
E
'
R
Å
T
I
O
N

O
F
W
H
E
E
L

I
N
T
O
S
P
E
C
U
M
E
N

"'
l

 

12 1 * 4 ' '
4 a 12 16 20 26

OURAHON OF IESTM
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Simulerade trafikprov utförs också i s k provvägs-

maskiner. En sådan finns bl a vid Väg- och Trafik-

institutet (fig. 6.35). Sådana undersökningar har den

väsentliga egenskapen att de nära simulerar vad som

sker ute på vägen. Exempel på detta är trafikens dy-

namiska effekt på graden av stripping i beläggningen.

I provvägsmaskinen, liksom ute på vägen, pressas

vattnet in i beläggningen framför hjulet och sugs

ut bakom hjulet (68-1). Denna rörelse av vatten kan

eventuellt ge upphov till höga portryck i beläggning,

vilket i sin tur kan vara orsak till att bindemedel

lossar från aggregatytan (jfr avsnitt 4.4).

Den stora nackdelen med provvägsmaskiner är att de

är stora och dyrbara anläggningar, varför många or-

ganisationer ej har ekonomisk möjlighet att bygga

en sådan. Undersökningar i sådana anläggningar är

dessutom ofta tidskrävande och därmed kostbara.

6.2.4 Icke-förstörande test

Vid provning av asfaltbetong enligt rubricerad test-

typ används en och samma provkropp för en serie av

undersökningar. Relativa förändringen i en egenskap,

t ex vidhäftning, hos materialet ifråga bestäms.

Sonic test
_____

6.2.4.1

I en state-of-the-art rapport har Hong (68-6) samman-

fattat teori och tillämpningar av "sonic test" på

bituminösa massor. Denna testmetod har använts ett

antal år för analys av hållfastheten hos cementbe-

tong, som utsatts för frys-tö-cykler (68-6). Metoden

har hittills i begränsad omfattning tillämpats på

asfaltbetong.

Vid "sonic test" utsätts provkroppen för svängningar

Meddelande Nr 6



 

 

 

Fig. 6.35 Provvägsmaskin vid Väg- och Trafikinstitutet,

Linköping
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(ljudvågor, frekvensområde 16-20000 cps) och prov-

kroppens resonansfrekvens uppmäts. Svängningsrörel-

sen hos provkroppen kan indelas i tre olika typer -

longitudinell, torsions- och transversell svängning -

beroende på riktning och applikationspunkt för exci-

tationskrafterna (68-1).

Vid longitudinell svängning rör sig partiklarna i

provkrOppen fram och åter parallellt med den longi-

tudinella axeln. Ur uppmätt resonansfrekvens kan

elasticitetsmodulen beräknas (68-l).

Torsionssvängningen är beroende av materialets för-

måga att motstå vridning. I detta fall kan ur re-

sonansfrekvensen den s k tröghetsmodulen beräknas

(68-1).

Transversella svängningar sker på ett sätt som på-

minner om svängningen hos en stämgaffel. Den funda-

mentala svängningen är i detta fall mycket starkare

än torsions- och longitudinell svängning, vilket

medför enklare bestämning av resonansfrekvensen. En

stång som utför en transversell svängning är emel-

lertid ur matematisk synvinkel relativt komplex

(68-1).

Utförligare beskrivning av teori och apparatur för

"sonic test" finns bl a i ref. (68-6) och (68-1).

6.2.4.l.l Tillämpning av sonic test på asfaltbetong

Vid "sonic test" av cementbetong är tillämpning av

elasticitetsteorin hållbar, då materialet ifråga vä-

sentligen är elastiskt över hela det aktuella tempe-

raturområdet, vilket ej är fallet med asfaltbetong.

Vid tillräckligt hög temperatur är asfaltbetong ett

plastiskt material. I detta tillstånd kan en konti-

nuerlig deformation ske utan brott eller utan spän-
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ningsökning (68-6). Det är viktigt att inse denna

begränsning hos "sonic test" vid diskussion av möj-

ligheten att använda testen för studier av fysika-

liska egenskaper hos asfaltbetong.

Ett antal arbeten rörande undersökningar av asfalt-

betong med sonic test finns publicerade. En samman-

fattning av dessa arbeten ges av Hong (68-6).

Goetz (55-2) har visat att elasticitetsmodulen be-

stämd med sonic test ökar när temperaturen minskar,

att det inte finns något entydigt samband mellan

sonic test-värden och asfalthalt och att elastici-

tetsmodulens beroende av asfaltens penetrationsvärde

är mycket litet (fig. 6.36). Vid jämförelse mellan

elasticitetsmodul bestämd enligt sonic test och på

konventionellt mekaniskt sätt vid SOC fann Goetz

ingen korrelation.

Andersland och Goetz (56-2) har använt sonic test

för att evaluera asfaltbetongs förmåga att motstå

angrepp från vatten. De indikerade att sonic test

gav resultat som påvisar strippingegenskaper hos

aggregat lika bra eller bättre än immersion-compression

test och indränkningstest. Fig. 6.37 illustrerar så-

dana undersökningar.

Abbott och Craig (60-3) har visat att förhårdnad av

asfaltbetong vid åldring kan följas med sonic test

(fig. 6.38). För en given massa erhålles god korre-

lation mellan sonic test och immersion-compression

test (fig. 6.39). Vattenkänslighet hos varmblandade

beläggningar och effekten av tillsatta vidhäftnings-

medel kan evalueras med sonic test (fig. 6.40).

Hong (68-6) avslutar sin sammanställning med en sam-

manfattning av sonic test-metodens för- och nack-
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delar. Fördelar är:

1. Provkroppen förstörs ej vid provningen och kan

alltså användas ett flertal gånger.

2. Provet kan utföras med enkelhet, exakthet och

snabbhet.

3. Ur ekonomisk synvinkel är metoden fördelaktig.

En nackdel hos metoden är att den är begränsad till

sin användning till temperaturer under SOC.

Ultrasonic test6.2.4.2

Ultrasonic test bygger på samma principer som sonic

test men frekvensområdet är 5-104-25°lO6 cps (68-1).

I'en publikation av Ismail (61-2) beskrivs undersök-

ningar av vidhäftning i sandasfalt med ultrasonic

test och immersion-compression test. Vattenlagrade

och torra provkroppar jämförs. Tre olika typer av

stenmaterial och fyra olika asfalthalter (7, 9, 11

och 13 %) har använts. Bland resultaten kan nämnas:

l. Mätningar med ultrasonic test förlorar i känslig-

het när massan blir mer och mer tät. Om t ex

provkrOppen innehöll 7 % bindemedel erhölls en

definitiv och mätbar trend med vattenlagringstid.

Med ökad bindemedelshalt blev beroendet mindre

för att vid 13 % vara så litet att mätningarna

ej var meningsfulla (fig. 6.41).

2. Effekten av kontinuerlig vattenlagring uppmätt

med immersion-compression test var större än med

ultrasonic test (fig. 6.42). För varje given

massa existerar ett linjärt samband mellan de

bägge metoderna.
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6.2.4.3 gätning av_resilientmodul Åelasticitetsmgdull

I ett omfattande och i flera avseenden intressant

arbete från 1972 beskriver Schmidt och Graf (72-2)

mätningar av vattnets inverkan på resilientmodulen

hos provkroppar av asfaltbetong. Använd apparatur

visas i fig. 6.43. Testen, som är icke-förstörande,

finns beskriven av Schmidt (72-3). Den cylindriska

provkroppen placeras i belastningsapparaten och ut-

sätts för kort belastning (0,1 sekunder) längs en

generatris. Samtidigt mäts den vinkelrätt mot belast-

ningsplanet resulterande elastiska deformationen. Be-

lastningsfrekvensen är 20 cykler/min. Resilientmodu-

len, M beräknas ur det enkla uttrycket

 

RI

M = P(v + 0,2734)
R t°A

där P = belastningen

v = Poissons bråk = 0,35 (i detta arbete)

t = provkroppens tjocklek

A = deformationen

För elastiskt material gäller ovan givna uttryck för

resilientmodulen vid såväl statiska som dynamiska

belastningar. För viskoelastiskt material, som as-

faltbetong bör uttrycket gälla med god approximation

under förutsättning att belastningstiden är så kort

att viskoeffekterna blir små (72-2).

Ur Schmidts och Grafs (72-2) artikel kan följande

resultat nämnas:

1. Högre viskositet hos asfalten ökar beläggningens

motståndskraft mot vatten (fig. 6.44 och fig. 6.45).

2. Dynamisk påverkan av en vattenmättad provkropp

genom pulserande belastning ökar ej hastigheten

Meddelande Nr 6



 
Fig. 6.43 Apparat för bestämning av resilient-

modul (72-3)
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eller storleken av minskningen i MR (fig. 6.46).

I denna undersökning har använts ett stenmaterial

som är relativt okänsligt för stripping. För ett

mer strippingkänsligt stenmaterial kan man tänka

sig en större effekt av den dynamiska belast-

ningen.

Hastigheten och storleken av MR-minskningen är

starkt beroende av mängden vatten i provkroppen

(fig. 6.47).

Minskningen i MR hos provkroppar utsatta för fukt

är mindre ju högre asfalthalten är (fig. 6.48

och 6.49).

Minskningen i MR är reversibel, d v 5 MR-värden

hos vattenskadade provkroppar blir lika med de

ursprungliga om provkrOpparna får torka (fig. 6.50).

Detta fenomen kan vara orsaken till varför belägg-

ningar fungerar tillfredsställande i fält även om

stripping-egenskaper indikerats vid laboratorie-

försök.

Med alla undersökta stenmaterial erhålls till

100 % täckta aggregat enligt statisk indränk-

ningstest (24 timmar vid 60°C) när olika vidhäft-

ningsmedel tillsatts (0,5 % av vikten bindemedel).

När samma vidhäftningsmedel användes (l vikt-%)

i asfaltbetong reducerade de ej minskningen i MR

orsakad av vattnets angrepp (fig. 6.51). Minsk-

ningen i MR är enligt fig. 6.51 i samtliga fall

nästan identisk med den minskning som observe-

rats med samma stenmaterial utan vidhäftnings-

medel.

Förbehandling av stenmaterialet med 1 % eller

mer kalk är mycket effektivt eftersom ej enbart

Meddelande Nr 6
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MR-värdet hos torra provkrOppar höjs utan även

minskningen i MR-värde med vattenlagringstid

nästan elimineras (fig. 6.52). Den mekanism en-

ligt vilken kalken arbetar antas vara genom upp-

komst av ett separat, mycket sprött kristalliskt

bruk mellan aggregaten.

6.3 METODER FÖR YTBEHANDLINGAR

6.3.1 Detachment test (Doppningsprov)

Rubricerad testtyp är i första hand avsedd för kont-

roll av vidhäftning vid ytbehandlingar. En av de mest

använda metoderna är den engelska "immersion tray

test" (61-3). En undersökning enligt denna metod går

i huvudsak till på följande sätt:

Bindemedel hälles i en flatbottnad skål så att

en film av ungefär 1,5 mm tjocklek erhålles.

När bindemedlet antagit lämplig testtemperatur

påhälles vatten till 2,5 cm djup. Stenar av

ungefär 1,2 cm (0,5 tum) storlek placeras i

vattnet och trycks för hand lätt ner i binde-

medlet. Efter 10 minuter plockas ett antal ste-

nar upp och täckningsgraden bestäms visuellt.

En variant av denna metod används i Sverige under

namnet "d0ppningsprov" (72-4). Bindemedlets förmåga

 

att häfta vid aggregatytan undersöks efter 5, 10,

30 och 60 minuter. Stenytan bör vara helt överdragen

med bindemedel efter 10 min och skall vara helt över-

dragen efter 30 min om vidhäftningen skall anses

vara tillfredsställande.

Med immersion tray test och doppningsprovet bedöms

den aktiva vidhäftningen. En metod, med vars hjälp
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den passiva vidhäftningen kan bedömas har utarbetats

av Karius och Dalton (64-1). Enligt denna metod på-

hälles vattnet först sedan stenarna fått tid (16 tim-

mar vid 200C) att häfta vid bindemedlet. Med den

aktuella metodiken har för vidhäftningen betydelse-

fulla faktorer som typ av bindemedel, aggregat och

vidhäftningsmedel, halt vidhäftningsmedel samt för-

behandling av stenmaterialet med t ex silikoner,

metallsalter, tjära och asfalt, studerats. Fig. 6.53

illustrerar sådana försök.

Karius och Dalton säger att en förbehandling av torrt

stenmaterial med 1 % asfalt eller tjära vid 2500C

tycks vara bästa sätt att uppnå effektiv vidhäft-

ning. Under nämnda betingelser erhölls enligt de-

tachment test 100 % vidhäftning för alla undersökta

aggregat efter 30 dagars indränkning i vatten.

2

6.3.2 Vialit-metoden

 

En metod för studie av vidhäftning i ytbeläggning

har beskrivits av Brossel (63-3) och går under be-

nämningen "Vialit-metoden". En undersökning enligt

denna metod går i korthet till på följande sätt (jfr

fig. 6.54):

Bindemedel fördelas jämnt över en stålplatta

varefter 100 st stenaggregat av bestämd stor-

lek appliceras på bindemedlet. Därefter vänds

plattan upp och ner och upphängs i tre punkter.

En stålkula med vikten 50 g får falla tre gånger

från en halv meters höjd. Antalet stenaggregat

som lossnat registreras och används som mått på

vidhäftningen mellan aggregat och bindemedel.

Metoden som ursprungligen utarbetades för asfalt sägs

vara användbar även för asfaltemulsion, liksom för
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Fig. 6.54 Test enligt Vialit-metoden

(före 1:a stöten, 63-3)

 
Fig. 6.54 Test enligt Vialit-metoden (efter

2:a stöten, före 3:e stöten, 63-3)

VTI. Meddelande Nr 6



Sid 62.

provning av stenmaterial och vidhäftningsmedel.

Metoden har också använts av Mouton (67-8).

6.3.3 Ewers' och Walters metod (69-3)

En undersökning enligt rubricerad metod går i kort-

het till på följande sätt:

I en metalltallrik (120 cm2) med 10 mm rand
hälles bindemedel (0,5 mm) varefter till formen

väldefinierade stenaggregat trycks ner i bin-

demedlet. I tallrikens mitt finns ett hål kring

vilket en ledhylsa är monterad. Vid provningen

placeras tallriken upp- och nervänd på en lod-

rät stång på bestämd höjd. Tallriken får sedan

falla längs stången. Rörelsen upphör när led-

hylsan träffar ett städ. Vid inbromsningen upp-

kommer en dragspänning mellan stenen och bin-

demedlet. Dragspänningen är beroende av bl a

stenmaterialets massa och form samt fallhöjden.

Fallrörelsen upprepas ett antal gånger och

mängden lossat stenmaterial registreras.

Fig. 6.55 illustrerar vattnets inverkan på bind-

ningen mellan bindemedel och aggregat studerad med

den beskrivna metodiken.

6.3.4 "Pull-out tenacity test" enligt Schweyer

och Gartner

Schweyer och Gartner (65-5) har utarbetat en metod

med vars hjälp ett kvantitativt mått på styrkan hos

bindningen mellan aggregat och bindemedel i en yt-

behandling kan erhållas. Metodbeskrivningen är i

korthet följande:
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På ett stenmaterialprov nedtryckt i bindemedel

appliceras en cylinder (ø 10 cm). Cylindern

fylls med lim som sammanbinder stenmaterialet

med cylindern. Med en speciell apparat regist-

reras sedan den kraft som erfordras för att dra

loss cylindern.

Resultaten av undersökningar med denna metodik (65-5)

visar bl a

l. Relativt stor spridning i mätresultaten erhålles.

2. Undersökningar antyder att en fuktighetshalt hos

stenmaterialet under ett tröskelvärde (8 %) ej

är kritiskt. Då experiment endast utförts på ett

stenmaterial (en Viss typ av slagg) varnar för-

fattarna för generalisering i detta fall.

§. En bestämd relation mellan draghållfasthet be-

stämd med pull-out tenacity test och åldrings-

tid indikerades (fig. 6.56). Om detta laborato-

rieresultat kan överföras till fältförhâllanden

innebär detta att stenaggregaten i mindre grad

rössnar i en ytbehandling om denna skyddas från

trafik en något längre tid.

6.3.5 'Kritiska adhesionstemperaturen

Briggs (70-1, 73-1) har utarbetat en metod för kont-

roll av vidhäftning mellan sten och bindemedel i yt-

behandlingar. Metoden innebär bestämning av den s k

kritiska adhesionstemperaturen (Criterial Adhesion

Temperature, ta).

Vid testen används en platta (50 cm2, 2,5 cm

tjock) vars ena sida täcks med ett tunt lager

(1 mm ++ 1 l/mz) bindemedel. 100 st stenaggre-
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gat (8-12 mm) trycks ner i bindemedlet vid be-

stämd temperatur och på standardiserat sätt.

Plattan placeras sedan upp- och nervänd i en

fjäderbelastad anordning och utsätts för ett

kraftigt slag av en pendel. Provningstempera-

turen är densamma som den temperatur vid vilken

plattan tillverkades. Proceduren upprepas inom

ett temperaturområde och antalet stenar som

häftar vid bindemedlet registreras som funktion

av temperaturen. Vid en temperatur 30-4OOC

under e.v.t. (ekviviskösa temperaturen, i detta

fall definierad som den temperatur vid vilken

bindemedlets viskositet är ungefär 250 poise)

går vidhäftningen genom ett kritiskt område och

antalet stenar som sitter fast vid bindemedlet

minskar snabbt från 100 till 0. Temperaturen

vid vilken 50 st stenar sitter kvar benämns

kritiska adhesionstemperaturen.

tA är inom försöksfelet (ilOC) en linjär funktion

av e.v.t. enligt

tA = e.v.t. - C

där C är en konstant för en given typ av bindemedel,

t ex c = 32°c för tjära och c = 43°c för asfalt.

Vid temperaturer under kritiska adhesionstempera-

turen sker ej vätning av rena, torra aggregat med

bindemedel spontant (73-1).

Experimentella resultat publicerade av Briggs (73-1)

visar att kritiska adhesionstemperaturen är beroende

av faktorer som fukt och damm på aggregatytan, till-

satt vidhäftningsmedel samt förbehandling av sten-

materialet med olika slag av bindemedel. Resultaten

är i dag emellertid av så begränsad omfattning att
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en allmän bedömning av metodens användbarhet i fram-

tiden är svår att göra. Briggs säger i en slutkom-

mentar (73-1):

"Värdena har bestämts i laboratoriet under kontrolle-

rade temperaturbetingelser för att säkerställa att

gränsytan mellan bindemedel och sten har den angivna

temperaturen. I fält är bindemedel/sten-gränsytans

temperatur ej känd och påverkas av materialens och

omgivningens temperatur. Dessutom kan mängden fukt

och damm inverka på resultatet. Följaktligen kan de

här givna resultaten ej kvantitativt användas för

en förutsägelse vad som sker ute i fält. Förhopp-

ningsvis kan emellertid e.v.t./tA-intervallen vara

till hjälp vid planering av ett arbete."

6.4 KVANTITATIV BESTÄMNING AV AVTÄCKT YTA

Som tidigare nämnts (avsnitt 6.1.1) bestäms vid in-

dränkningstest täckningsgraden ofta visuellt, något

som naturligtvis medför stor osäkerhet i mätresul-

taten även för en van observatör. Undersökningar

(52-3, 58-5) visar dessutom att stor spridning i

mätresultat erhålles om ett och samma prov utvärde-

ras visuellt av olika observatörer. Ett annat argu-

ment mot okulär bedömning är att ett vattenlager

kan finnas mellan bindemedelshinnan och aggregatet

utan att detta kan visuellt registreras. Ett mörkt

stenmaterial försvårar dessutom den okulära bedöm-

ningen (74-7).

Flera försök har gjorts att utveckla metoder för

kvantitativ bestämning av avtäckningsgrad.

6.4.1 Färgämnesadsorption

Ett sätt att kvantitativt mäta avtäckt stenyta är
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att bestämma graden av adsorption av ett färgämne

på aggregatytan. Principen föreslogs ursprungligen

av Hveem (43-1) och har senare utvecklats av Skog

och Zube (63-2).

I en vattenlösning av ett färgämne (safranine)

av bestämd halt placeras stenmaterial och

minskningen i färgämneskoncentrationen regist-

reras fotometriskt till dess en konstant ad-

sorption erhålles. Därefter upprepas förfa-

randet med stenmaterial som blandats med bin-

demedel. Graden av stripping beräknas sedan som

kvoten mellan mängden adsorberat färgämne hos

"strippat" och ursprungligt prov.

God korrelation mellan observerad grad av stripping

mätt med färgämnesmetoden och spårämnesteknik (av-

snitt 6.4.3) har påvisats (65-3).

Två grundläggande variabler involverade i färgämnes-

tekniken är mineralytans natur och totalytan hos sten-

materialet. Kombinationer av aggregat som har mycket

låg adsorbtion och hög grad av stripping och aggre-

gat med hög adsorbtion och ingen stripping kan ge

missledande slutresultat vid färgämnesadsorptionstest

(63-2).

6.4.2 Isotopteknik

 

En metod för bestämning av avtäckt yta med hjälp av

isotopteknik har också föreslagits (51-3, 52-2,

58-3). I detta fall kläds aggregaten först med ra-

dioaktiv kalciumklorid innan bindemedlet tillsätts.

Vid stripping utlöses den radioaktiva isotopen i

Vattnet och mäts sedan med lämplig strålningsdetek-

tor. Metoden har kritiserats främst av två skäl:
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l. Behandlingen av stenmaterialet med kalciumklorid

förändrar ytegenskaperna.

2. Arbete med radioaktiva ämnen är alltid förknip-

pat med vissa risker.

6.4.3 Icke-radioaktiv spårämnesteknik

För att slippa arbeta med radioaktiva material ut-

vecklades i slutet av 50-talet en metod där sten-

materialet impregneras med vattenlösning innehål-

lande spårmängder av ett icke-radioaktivt salt, li-

tiumklorid. Ett mått på graden av stripping kan er-

hållas genom uppmätning av mängden i vattnet utlöst

salt med hjälp av en flamfotometer.

En undersökning av Brown et al (58-5) visar att högre

avtäckningsgrad erhålles med icke-radioaktiv spår-

ämnesteknik än med visuell bedömning. En förklaring

till detta resultat kan vara att bindemedlet lossnar

från aggregatytan utan att detta registreras av ögat.

Med Spårämnesmetoden erhålls bättre repeter- och

reproducerbarhet än vid visuell bedömning (68-l).

Från en undersökning i Californien (65-3) rapporte-

ras att spårämnes- och färgämnesadsorptionsmetoderna

ger samma resultat vid bestämning av blottad yta

men att den senare metoden uppvisar bättre precision.

En förändring av aggregatytor vid saltimpregneringen

kan ej uteslutas även om salthalten är låg. Brown

et al (58-5) indikerar emellertid att 1000 ppm (parts

per million) litium ej påverkar graden av stripping.

Spårämnesmetoden har använts av Head och Duncan

(68-7) vid bedömning av föroreningars (dieselbränsle,
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olja, havsvatten m m) inverkan på avtäckningsgrad,

varvid de fann att upp till 1 % föroreningar i vatt-

net inte hade någon inverkan.

6.4.4 Ljusreflektion

 

Försök har gjorts att mäta ljus som reflekteras från

aggregatytan och använda detta som mått på graden

av stripping (54-3), dock utan större framgång. Or-

saken till detta kan vara att asfalten själv reflek-

terar ljus och olika mycket beroende på ytans ut-

seende. Dessutom beror mängden reflekterat ljus i

hög grad på aggregatets färg och textur.

6.4.5 'Ytreaktion

 

En metod som utvecklats av Ford et al (74-7) base-

ras på principen att ett lämpligt reagens (t ex en

syra) får reagera med stenmaterialet varvid gasut-

veckling uppkommer. Gasen ger upphov till ett tryck

som antas stå i proportion till den del av aggregat-

ytan som är blottad. Genom lämpligt val av reagens-

lösning kan reaktion med asfalt undvikas. Om t ex

saltsyra (Hcl) sätts till kalksten som i huvudsak

är kalciumkarbonat (CaCO3) sker följande reaktion:

CaCO3 + 2HCl + CaCl + H20 + CO2 (g) + värme
2

Om vätefluoridsyra (HF) sätts till ett kiselaggre-

gat som huvudsakligen utgörs av kiseldioxid (SiOZ)

sker reaktionen:

SiO2 + 4HF + 2H20 + SiF4 (g) + värme

Undersökningar baserade på denna princip har utförts

med 11 olika aggregat. Graden av stripping har också

evaluerats med statisk och dynamisk indränkningstest
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(okulär besiktning av avtäckt yta). Resultaten fram-

går av tabell 6.3 ur vilken bl a följande slutsatser

kan dras:

1. Inget stenmaterial uppvisar stripping enligt sta-

tisk indränkningstest (74-8) vid 250C. Om tempe-

raturen höjs till 600C påvisas en ansenlig grad

av stripping. Enligt ASTM D 1664-69 (74-8) god-

kännes ett stenmaterial om den med bindemedel

täckta ytan vid statisk indränkningstest (250C)

är minst 95 % av den totala ytan. Utifrån på denna

test skulle alla stenmaterialen godkännas.

2. En jämförelse mellan statisk (18 timmar vid GOOC)

och dynamisk (4 timmar vid ZOOC) indränkningstest

ger dålig korrelation.

3. Även en jämförelse mellan dynamisk indränkningstest

och ytreaktionstest ger dålig korrelation. Detta

menar författarna (74-7) visar på problem vid

visuell besiktning, t ex aggregatets färg. Ljust

stenmaterial (Cooperton och Hartshorne kalksten)

gav med dynamisk indränkningstest 5-10 % lägre

värden än med ytreaktionstest. För mörka stenma-

terial (Keota och Onapa sandsten) var förhållan-

det det motsatta.

4. Reproducerbarheten med ytreaktionstest är god.

Förutom god reproducerbarhet uppvisar ytreaktions-

test andra positiva egenskaper. Provningen är enkel

att utföra och snabb (10 minuter).

En allvarlig svaghet hos metoden är emellertid att

starkt korrosiva och giftiga reagens används och

att en starkt giftig gas (SiF4) bildas.
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Tabell 6.3 Vidhäftningsegenskaper hos olika sten-

material bestämda med statisk och dyna-

misk indränkningstest samt ytreaktions-

test (74-7)

 

Stanc
Immersion
Retmned Coating Dynamnc lmmezsxon Retamed Surface Reactxon
(percent) Coating (percent) Retamed Coatmg

Variation
Aggregate 77 F 140 F 1 Hour 2 Hours 4 Hours Pet-cent (percentP«

Coopetton 100 85 95 90 85 90 *0.5
Hartsborne 100 75 95 90 75 85 *0.5
Strixgtovm 100 65 95 90 85 ' 93 20.7
Cynl 100 60 90 80 75 64 *0.7
Kçota 100 50 95 90 80 56 *0.0
Onapa 100 50 95 90 35 se . *0.0
Asher 100 90 95 90 80 '74 *3.4
Broken Bow 100 90 95 90 70 54 *3.6
Gore 100 40 90 85 65 65 :2.2
Hugo 100 95 95 90 \ 80 78 tO.5
Miami 100 70 95 85 75 60 *3.5

'Variation hand en maxumum and rmrumum Jalues of duplicate tests.
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En variation på denna ytreaktionstest har föresla-

gits av Fernando (74-9), enligt vilken den förbru-

kade mängden syra bestäms genom titrering med lämp-

lig bas. Några resultat enligt denna princip finns

emellertid ännu ej publicerade.

6.4.6 Viktminskning

 

Lassa11e(72-5, 75-3) har föreslagit att graden av

stripping kan registreras genom Vägning av det med

bindemedel klädda stenprovet före och efter vatten-

lagring. Lasalle använder ultraljud för att påskynda

strippingprocessen.

Testutrustningen visas schematiskt i fig 6.57.

Ett normalt ultraljudrengöringsbad, bestående

av en frekvensgenerator och en "badbalja" ut-

rustad med oscillatorer i botten (40 kHz), är

i kontakt med ett termostatbad (ZOOC). Prov-

hållaren kan utföra såväl en cirkulär som en

upp- och nedåtgående rörelse. Sedan stenmate-

rialet förbehandlats genom tvättning och ren-

göring med ultraljud för att få bort damm

från aggregatytan blandas det vid lSOOC med

bindemedel i en speciell roterande trumma.

Efter avkylning till rumstemperatur vägs provet.

Nästföljande dag placeras provet i försöksappa-

raten för att utsättas för vatten och ultra-

ljud (vanligtvis 30 min vid 20°C). Efter tork-
ning vid lSOOC under 45 min vägs provet åter,

viktdifferensen beräknas och antas vara pro-

portionell mot graden av stripping.

Fig. 6.58 illustrerar undersökningar baserade på

denna metod. 4 olika stenmaterial, klädda med bin-

demedel, har indränkts i vatten olika tidsperioder
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Fig. 6058 Effekten av indränkningstid på graden
av stripping (75-2)
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före ultraljudtest. Fig. 6.58 antyder att en ökad

differentiering 1 resultat erhålls om ultraljudtest

föregås av en indränkningsperiod.
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7. VIDHÄFTNINGSMEDEL

Problem i bituminösa beläggningar orsakade av brist-

fällig vidhäftning mellan bindemedel och sten kan

begränsas eller elimineras genom tillsats av vid-

häftningsbefrämjande medel.

Vidhäftningen mellan bindemedel och aggregatyta är

ett termodynamiskt fenomen (jfr avsnitt 5). För att

kunna uppnå tillfredsställande vidhäftning måste

ytenergin (ytspänningen) hos bindemedlet och dess

gränsytenergi överstiga ytenergin hos aggregatet.

Liknande termodynamiska förhållanden måste också vara

uppfyllda för bindemedel - vatten - aggregatsystemet

om massan skall kunna motstå vattnets angrepp (68-1).

För att förbättra vidhäftningen används två olika

tillvägagångssätt. Ett förfarande är att förbehandla

stenmaterialet med lämpligt tillsatsmedel innan mas-

san blandas. Tanken vid förbehandling av stenmateri-

alet är att ändra laddningsförhållandet i stenytan

och därmed sänka aggregatets ytenergi (68-1).

Vanligare är emellertid att till bindemedlet sätta ett

ytaktivt ämne. Ytaktiva ämnen består av långa moleky-

ler vars ena ända är polär och den andra icke-polär.

Den icke-polära delen av molekylen, i allmänhet en

kolvätekedja, är kemiskt besläktad med molekylerna

i bindemedlet och har därför stark affinitet till

bindemedlet. Den polära gruppen har stark affinitet

till stenen. Det ytaktiva ämnet kommer alltså att

fungera som en slags brygga mellan bindemedel och

sten.

Vidhäftningsbefrämjande medel som används i bituminösa

bindemedel måste uppfylla vissa krav:
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De skall vara effektiva, dvs ge upphov

till en vidhäftning stark nog att mot-

stå vattnets angrepp

Punkt l måste vara uppfylld även för

låga halter av det ytaktiva ämnet, ty

eljest blir i allmänhet användningen

av vidhäftningsmedel ekonomiskt oför-

svarbart.

Tillsatsen av ytaktiva ämnen får ej

ha några icke önskvärda effekter på

bindemedlet.

Ett stort antal vidhäftningsbefrämjande tillsatsmedel

har använts i bituminösa beläggningar. I tabell 7.1

summeras de mest använda. Kommentarer angående de olika

medlens effektivitet ges också i samma tabell.

vid val av vidhäftningsmedel är dess värmestabilitet

av avgörande betydelse. Vissa ytaktiva ämnen har låg

värmestabilitet och blir därför mindre effektiva vid

blandning eller lagring vid hög temperatur. Orsaken

till värmeinstabiliteten kan bl a vara:

1)

2)

Meddelande Nr 6

det ytaktiva ämnet sönderfaller vid

upphettning

det reagerar t ex med någon komponent

i asfalten, och ger upphov till en mindre

aktiv substans



Tabell 7.1 Vidhäftningsmedel i bituminösa

beläggningar (68*1)

 

' Addmve

Filler-hydrated lime,
portland cement, 1 to 2
percent by weight

Acid

Polar material (organic acids
or alcohols)

Surface-active chemicals

Surface-active chemicals
(soaps, calclum, lead, tron)

Cationic surface-active agents

Catlonic, cetyl pyridininm
bromlde

. Organic amines

Amines or diamines of long-
chain hydrocarbons

Road tar, 10 percent by weight

Oil or soot (thln layer deposited
on surface

Fly ash

Preooating aggregate with sill-
cone or metal salt solution

Preeoating with diesel oil and
1 percent solution of oleic acid,
nepthenic acid, tar, and bitu-
men

Preooating with 1 percent undiluted
hitumen or tar at 250 C

Addition to binder of "stearine
pitch. oleic acids, napthenic
acid

Remark

May reduce or prevent stripping

Good for improvement of wet or
cold aggregate

Type and qoantity not well
established

Added to binder, attractive from
a theoretical Viewpoint but often
inadequate expe rimentally

Seldom adequate

Reduce interfacial energy between
binder and water, seldom ade-
quate practically

May improve adhesion, but often
madequate

Strongly adsorbed at the binder
aggregate interface reinforcing
adhesion; expensive

Good laboratory performance but
poor field performance

Effective in surface treatments,
used extensiver in Sweden and
Great Britain, minimum quantity
not established

Very powerful, cationic surface-
active agents

Maxirnum useful percentage l. 5
percent by weight, more may
decrease adhesion

Slight improvement

Questionable

Questionable

lmproves adhesion, may compare
economically with cationic ad-
ditives to binder, needs confir-
mation byfieid performance

lmproves adhesioan significtu in
laboratory detachment test

Safest method to ensure 100 per-
cent adhesion in the laboratory
detachment test

lmproves resistance to detachment

Reference

(62-4)

(5850

(á%%å

(62-4)

(58-1)

(Gká)

umeå)

(58%)

(58-1)

(öêüâ

(&&49

(58*19

(SS-i)
(58-17

(early

(64-1?

(öárl)
(elen)
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8. SLUTKOMMENTAR

Av den litteraturutredning som redovisas i detta

meddelande framgår att "Vidhäftning i bituminösa

beläggningar" är ett mycket komplext fenomen.

Trots att forskning inom det aktuella området på-

gått i mer än ett halvt sekel är kunskapen om de

molekylära processer som sker i gränsytan mellan

bindemedel och aggregat starkt begränsad.

Upplösning av bindningen mellan asfalt (vägolja)

och sten som primärt orsakasav vattens angrepp,

ger ofta upphov till allvarliga skador i belägg-

ningen. Denna typ av skador medför årligen stora

ekonomiska förluster för samhället, vilket moti-

verar kraftig satsning på forskning inom detta

område.

bet är författarens uppfattning att det primära

målet för sådan forskning måste vara att få fram

metoder som kvantitativt mäter vidhäftning mellan

bindemedel och sten i en beläggning. Det yttersta

kriteriet för lämpligheten av sådana metoder är

att stark korrelation mellan laboratorie- och fält-

försök kan påvisas. En metod som uppfyller detta

kriterium existerar ej i dag.

Det bör också poängteras att en djupare förståelse

för de fysikalisk-kemiska processer som äger rum

vid gränsytan aggregat-bindemedel är avgrundläggan-

de betydelse för utvecklingen av mätmetoder. Forsk-

ning som bidrar till klarläggande av den mekanism

som leder till att vidhäftningsskador uppkommer i

bituminösa beläggningar är därför av högsta angelägen-

hetsgrad.
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