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FÖRORD

Den här redovisade litteraturstudien är utförd inom ramen för ett projekt

benämnt "Idealgruskurvans sammansättning" vilket genomförs av väg-

och trafikinstitutet (VTI) på Vägverkets uppdrag. Projektet syftar till

att fastställa faktorer som påverkar grusslitlagrets hållbarhet samt att

framtaga metoder för värdering av denna påverkan. Projektets slutliga

mål är kravspecifikationer för grusslitlager. Projektet innehåller två

delprojekt "Material till grusslitlager" och "Dammbindning av grusvägar".

Dammbindning har bedömts ha ett intimt ömsesidigt samband med grusslit-

lagrets sammansättning och hållbarhet.

Linköping i juni 1982

Einar Lindh
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Dammbindning på grusvägar
En litteraturstudie

av Einar Lindh
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

REFERAT

I rapporten redovisas en litteraturstudie om dammbindningsmedel- och

metoder baserad huvudsakligen på litteratur av senare datum (1960-70 talen)

men även delvis på äldre litteratur.

Litteraturstudien visar sammanfattningsvis att ett stort antal produkter

provats i dammbindande syfte. Flera av dessa anges vara effektiva som

dammbindningsmedel. Vid de fåtaliga jämförande fältprovningar, som

finns redovisade där kalciumklorid varit ett av medlen, har denna vid

sammanvägning av flera faktorer som pris, tillgång, lätthet att använda,

effektivitet och hållbarhet ansetts ge bästa resultat.

För att få bättre långtidsverkan har också dammbindning med bitumenproduk-

ter provats med i vissa fall gott resultat. Metoden bedöms dock inte

vara ett ekonomiskt realistiskt alternativ för dammbindning på svenska

grusvägar om enbart dammbindning eftersträvas.

Slutligen föreslås i rapporten några undersökningar som i första hand

syftar till att nedbringa behovet av dammbindningsmedel på grusvägar.
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II

Dust-binding on gravel roads
A literature study

by Einar Lindh
National Road and Traffic Research Institute

5-581 01 LINKÖPING, Sweden

ABSTRACT

The report describes a literature study of dust-binding agents and

methods based mainly on recent literature (1960'3 and 1970'5) and to a

certain extent also on older literature.

The literature study proves that a large number of products have been

tried with the aim of achieving good dust-binding_qualities. Several of

these products have beenfound to be effective. In the small number of

comparative field experiments described here where calcium chloride

was used for dust-binding this agent was found to give the best overall

results in terms of cost, availability, simple application, efficiency and

durability.

Dust-binding with bitumen products has also been tested with the aim

of obtaining better long-term effects and good results have been achieved

in some cases. However, this method is not regarded as being a realisti-

cally economic alternative for dust-binding on Swedish gravel roads if

dust-binding alone is the objective.

Finally, the report proposes a number of investigations primarily intended

to reduce the need for dust-binding agents on gravel roads.
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III

Dammbindning på grusvägar
En litteraturstudie

av Einar Lindh
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

På uppdrag av Statens vägverk har väg- och trafikinstitutet (VTI) genomfört

en litteraturstudie om dammbindningsmedel. och -metoder. Studien har

i huvudsak omfattat senare tids litteratur tillgänglig via biblioteksdata-

baserna IRRD och HRIS.

Syftet med litteraturstudien är att den skall dels utgöra ett komplement

till en pågående undersökning vid VTI om hur material till grusslitlager

bör vara sammansatt för bästa hållbarhet hos slitlagret sett mot bakgrund

av senare tids forskning, dels utgöra underlag för eventuella ytterligare

undersökningar om dammbindning på grusvägar.

Litteraturstudierna har visat att under årens lopp ett mycket stort

antal produkter provats i dammbindande syfte. Flera av dessa anges

vara effektiva som dammbindningsmedel. Vid sammanvägning av flera

faktorer som pris, tillgång, lätthet att använda, effektivitet och hållbar-

het, har dock dammbindning med kalciumklorid hittills visat sig vara

bättre än jämförliga metoder. Det bör dock påpekas att endast ett fåtal

jämförande fältprovningar finns redovisade där kalciumklorid varit ett

av medlen.

För att få en bättre långtidsverkan har också bitumenprodukter provats

för dammbindning vid ett par stora undersökningar i USA (Arizona och

Iowa), varvid den bästa effekten erhölls med asfaltemulsioner, som

inblandades i vägens ytskikt till 7-10 cm djup. Metoden bedöms dock

inte vara ett ekonomiskt realistiskt alternativ för dammbindning på

svenska grusvägar om enbart dammbindning (och icke bärighetshöjning)

eftersträvas.
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IV

Grusvägarna, som för närvarande utgör något mindre än hälften av

väglängden på det allmänna vägnätet i Sverige, väntas under femårs-o

perioden 1982-87 minska till ca 1/3 av vägnätet genom beläggning med

YlG på grusvägar med trafikmängd över 125 :fordon per dygn. Detta

medför att de grusvägar, som fortsättningsvis behöver dammbindas,

kommer att ha en mycket låg trafikmängd, vilket skapar speciella förut-

sättningar för de dammbindningsmetoder, som kan komma ifråga.

Därför föreslås här undersökningar som i första hand inriktas på sådana

åtgärder som kan minska behovet av dammbindningsmedel och som kan

komma ifråga på det lågtrafikerade vägnätet. Följande undersökningar

föreslås.

- Undersökning om samband mellan slitlagergrusets sammansättning

och dammbildningsbenägenhet under olika klimatbetingelser.

- Undersökning av möjligheterna att genom små förändringar i slitlager-

grusets sammansättning minska behovet av dammbindning.

- Undersökning om samband finns mellan olika sammansättningar av

grusslitlagret och viss dammbindningsmetod för bästa totaleffekt.
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1. BAKGRUND OCH SYFTE

Av det svenska allmänna vägnätets totala längd 1/1 1980, 97389 km var

vid samma tidpunkt 39787 km grusvägar. Den beläggning av dessa, som

planeras för den närmaste perioden fram till 1987 beräknas innebära att

ca 67% av totala väglängden eller ca 65000 km kommer att ha en belagd

yta 1987, däri inräknat alla former av beläggning inklusive Y1G (ytbe-

handling, 1 lager med grus). Den kvarvarande delen ca 33% eller ca

32000 km kommer dock fortfarande att behöva dammbindas på annat

sätt. Till denna väglängd som behöver dammbindas kan läggas den del

av de 65400 km enskilda statsbidragsvägar, som är obelagda och följakt-

ligen också behöver dammbindas.

Av det allmänna vägnätets 32000 km vägar, som beräknas vara obelagda

1987, har (1980) endast ca 26% en ÅDT (årsmedeldygnstrafik) av mer än

125 fordon. Det är alltså i huvudsak det mycket trafiksvaga vägnätet,

som kommer att återstå att hålla i en godtagbar standard för trafikanter

och på en för trafikanter och allmänheten i övrigt acceptabelt låg damm-

bindningsnivâ.

I Sverige utförs dammbindning på grusvägar huvudsakligen med kalcium-

klorid.

Kostnaden för dammbindning på det allmänna vägnätet var 1979 39,5 milj kr

på 39878 km grusvägar. Motsvarande kostnad 1975 var på 46760 km

grusvägar 31 milj kr totalt.

Kostnaderna för dammbindningsmedlet kalciumklorid har på senare år

ökat kraftigt. Inköpspriset har exempelvis från 1977 till 1979 ökat med

52%, /34 A/. Intresset för att finna alternativa dammbindningsmedel

och -metoder har därför ökat.

Andra dammbindningsmedel har provats eller är föremål för provning,

men ännu har något bättre alternativ inte påträffats.
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I samband med ett uppdrag till VTI från vägverket om översyn av nuvarande

krav för slitlagergrus har det av både VTI och vägverket bedömts vara

angeläget att samtidigt, på grund avdet nära samband som bedömts

råda mellan grusslitlagrets hållbarhet och dammbindningen, även närmare

studera dammbindningsmetoder.

För att kartlägga de metoder för dammbindning på grusvägar som för

närvarande används eller tidigare provats i Sverige och utomlands har

VTI fått i uppdrag av vägverket att göra en litteraturstudie och samman-

fatta kända metoder för dammbindning.

Syftet är att ge underlag för uppläggning av eventuellt fortsatt forsknings-

och utvecklingsarbete vid VTI om dammbindning av grusvägar samt om

dammbindningsmetodernas beroende av grusslitlagrets sammansättning

för bästa totaleffekt.

2. LITTERATURSÖKNING

Den studerade litteraturen har erhållits i huvudsak genom litteratursök-

ning på biblioteksdatorbaserna IRRD, HRIS (per brev) och Georoad (VTIs

bibliotek).

Från HRIS erhölls 61 titlar med sammanfattningar och från IRRD ca 60

titlar respektive 82 titlar vid två sökningar. Från Georoad erhölls ca 60

titlar av vilka dock många var samma som från IRRD. Via litteraturrefe-

renser har ytterligare några titlar erhållits. Sammanfattningar från

IRRD och Georoad har beställts av ett lOO-tal skrifter och på grundval

av dessa har sedan ca 40 rapporter och artiklar studerats.

Litteraturen-om dammbindning av grusvägar går tillbaka till 20- och

30-talen, då stora och grundläggande forskningsarbeten om grusvägar

genomfördes. Dessa är som regel inte inlagda på exempelvis IRRDS

databas, där i huvudsak nyare litteratur inlagts.
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3. DAMM

Få försök har gjorts att mäta och karaktärisera dammet från obelagda

vägar, vilket också påpekas av Handy et al /13/. Detta förefaller något

överraskande med tanke på den grundläggande betydelse, som sådana

kunskaper kan ha för utveckling av metoder för dammbekämpning och

för motivering av åtgärder.

Handy et al /15/ har vid 10 grusvägar i Iowa, USA, gjort omfattande

mätningar för att bestämma mängden emitterat damm (avgivet till

luften) från grusvägar, hur långt från vägen det nedfallande dammet är

mätbart och slutligen en analys av dess innehåll av karbonater, lera,

organiska substanser samt "övrigt" material.

I Seattle, USA, har Roberts et al /32/ undersökt damm som emitteras

från vägen av enbil vid olika hastigheter. Därvid bestämdes mängden

emitterat damm, hur stor del därav som bestod av partiklar mindre än

Mum (i luften svävande partiklar), resp mindre än 2 um (respirabelt

damm) samt hur stor del av det sistnämnda som bestod av kvarts (fri

silica SiOz). Kvartsinnehållet anges som potentiellt skadligt för

människor och djur.

De två nämnda undersökningarna visar på vägdammets två viktigaste

negativa följder: a) emitteringen av damm från vägytan, som då skapar

svårigheter för trafikanten, förlust för väghållaren av bindmaterial i

vägen, obehag för människor samt miljöförstöring i vägens närmaste

omgivning i form av dammbeläggning, b) emittering till den omgivande

atmosfären av lättflyktigt, luftförorenande damm.

Speciellt den senare effekten har alltmera uppmärksammats i USA, där

de flesta delstater enligt Heinsohn /l6/ har formulerat föreskrifter för

högsta tillåten mängd "fugitive dust".

"Fugitive dust" är enligt Heinsohn de fina partiklar i atmosfären, vilkas

alstring är oklar (diffus) liksom det sätt på vilket de blivit luftburna. I

en mening kan "fugitive dust" sägas vara luftens ordinära föroreningar

("background"), men då koncentrationen vanligen är högre än vad som
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skulle uppkomma på naturligt sätt och är en konsekvens av mänskliga akti-

viteter, så utgör det utan tvekan luftförorening.

Delstatliga hälsoföreskrifter har av allt att döma varit en av huvudor-

sakerna till att flera undersökningar gjorts i USA. Undersökningarna har

avsett grusvägarnas betydelse som källa för dammpartiklar i luften

("fugitive dust") /5, 16, 32/. Vidare har de genomförts för att skapa

underlag för teoretiska beräkningar av den mängd dammpartiklar, som

kan väntas emitteras från en grusväg, när man känner de faktorer, som

orsakar damningen /13, 16 m fl/.

Enligt Heinsohn /16/ är en typisk formulering för delstatliga föreskrifter

följande hämtad från Pennsylvania Department of Environmental Resources:

"Ingen skall orsaka, behöva tåla eller tillåta "fugitive dust" att emitteras

till den omgivande luften från någon eller några källor om sådan emission

är:

(i) antingen synlig vid tidpunkt, när sådan emission passerar

utanför någons egendom oavsett koncentration eller partikelslag

i sådan emission

eller

(2) inte synlig vid tidpunkt, när sådan emission passerar utanför

någons egendom och medelkoncentrationen, utöver det normala

innehållet i luften ("background"), av tre prov av sådan emis-

sion i någon punkt utanför personens egendom överstiger 150

partiklar per kubikcentimeter.

Enligt Hoower /l7/, fanns (1975) av Iowa Air Pollution Control Commission

föreslagna riktlinjer med avseende på "fugitive dust", vilka förr eller

senare kunde påräknas beröra alla obelagda stats-, distrikts- och stads-

vägar samt gator.

I sin rapport anger Heinsohn också att den huvudsakliga källan för "fugi-

tive dust" från obelagda vägar är jordmaterialet (soil) i vägytan. Ordet

"soil" anges inkludera grus, sand, silt och lera etc. Han anger också att

det bara är partiklar av finsand, silt och lera, som kan förbli luftburna
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under nämnvärd tid och kan ingå i "fugitive dust". Vidare definierar han

de nämnda fraktionerna enligt följande:

200 um > finsand > 20 um

20 um > siLt > 2 um

<2 um Lera

(1 um = 0,001 mm)

Finsand, fraktionen 200 mn - 20 um, (0,2-0,02 mm) motsvarar fraktionen mot

enligt den i Vägverkets byggnadsanvisningar använda jordartsindelningen.

Enligt Gustafsson m fl /14/ är partiklarnas diameter och densitet anörande

för deras svävegenskaper på så sätt att fallhastigheten pâverkas. Fall-

hastigheten kan uttryckas i följande formel enligt /14/.

2 .
_ d - (p partikel - p Luft)

VfaLL 18 - n ' 9 (m/S)

där d = partikeldiametern i m

0 = densiteten i kg/m3

n: dynamiska viskositeten för luft i Pa - 5

g = tyngdaccelerationen i m/52

Fallhastigheten är således direkt proportionell mot densitetsskillnaden

mellan partikel och luft och mot kvadraten på partikeldiametern. Tabell

1 visar enligt /14/ beräknad fallhastighet för dammpartiklar med olika

diameter.

Tabell 1 antyder att den största partikelstorlek, som kan förbli svävande

i luften under längre tid, ligger mellan 100 um och 10 pm (O,l-0,0l mm).
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Tabell 1. (Ur /14/). Fallhastighet i luft (21+OC, 1 bar) för partiklar med
densiteten 2000 kg/m3, t ex damm från jordbearbetning.
Rate of fall in air of particles with density of 2000 kg/m3.

  

Partikeldiameter Fallhastighet
Particle diameter Rate of fall

m mm m/s

1000 1 6
100 0,1 0,5
10 0,01 6 - 10-3
1 0,001 70 - 10-6

0,1 0,0001 2 - 10-6
0,01 0,00001 0,1 . 10-6
0,001 0,000001 0,01 - 10-6

 

Som tidigare nämnts finns undersökningar, som direkt anger grusväg-

dammets mängd och innehåll av vissa beståndsdelar. I /32/ anger Roberts

et al från sin undersökning inom ett industriområde i Seattle att 30 km

(19 miles) grusvägar förorsakade 2100 ton/år dammpartiklar varav 600

ton med partikelstorlekar mindre än 0,01 mm (iOum).

Undersökningen visade också dammets innehåll av respirabelt damm,

dvs innehållande partikelstorlekar som kan tränga ner i lungorna. Det

befanns att varje fordons-mile (1,6 km) vid hastigheten 20 mph ( 32

km/tim) på obelagda vägar bidrog med 3,2 kg damm till luften och därav

bestod 0,9 kg av partiklar mindre än 10 11m (0,01 mm) i diameter samt

0,11 kg mindre än 2 11m (0,002 mm). Tre till åtta viktprocent av det

respirabla dammet (<0,002 mm) (jfr figur 1, bilaga 1) utgjordes av fri

kisel (SiOz).

Kvantiteten emitterat damm varierade exponentiellt med fordonshastig-

heten. Hur trafikhastigheten inverkade på emissionen av partiklar med

olika storlek visas i figur 2, bilaga 1. Koncentrationen av damm i luften

nära en grusväg befanns vid en ÅDT av 250 fordon nå upp till 584 mg/m3

vid fortvarighetstillstånd under en8 timmars arbetsdag.

Den av Handy et al /15/ tidigare nämnda undersökningen visade kvantitet,

fördelning och mineralogisk sammansättning av dammet nära ett antal
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obelagda vägar i Iowa, USA. Damm-samlare (behållare) uppsattes längs

linjer vinkelrätt mot vägens mittlinje på 10 obelagda vägar och prov-

sträckor i centrala och östra Iowa. Damm-samlarna bestod av plastburkar,

15,2 cm i diameter och 19 cm djupa, monterade på ca1 m höjd över

marken enligt specifikation i ASTM D 1739-70.

Den totalt uppmätta damm-mängden per fordon i kg/km/år anges i

tabell, figur 3 (bilaga 2), för tre vägar med slitlager av kalkstenshaltigt

grus, (Poweshiek, Story och Linn). Poweshiekvägen (figur 3) var utvald

som en speciellt dammande väg, medan Story- och Linn-vägarna betecknades

som typiska grusvägar. De senare gav i medeltal 568 kg/km/fordon/år.

De i figur 3 angivna "soil-aggregate"-sektionerna är exempel på hur

damningen kan reduceras med tillsatsmaterial. De utgörs av provsträckor

på en väg som använts som provväg för dambindning med sulfitlut. Ett

år före provningen tillsattes krossad kalksten för att förbättra slitlagret.

Provvägen delades i tre vägavsnitt och olika mängder kalksten tillsattes

och inblandades i vägytan. Resultatet anges visa att redan en materialför-

bättring i slitlagret kan minska damningen avsevärt.

Damm-nedfallets fördelning visade att mängden damm uppritat i linjär

skala minskade asymptotiskt med avståndet från vägmitt, medan den

uppritad i logaritmisk skala gav två räta linjer med skärningspunkten

10-12 m från vägmitt enligt figur 5. Området för damm-nedfallet vari-

erade från 60 m på en väg (Story road) till 2500 m på läsidan av den

mest dammande (Poweshiek).

Även de två vägar, som producerade nästan identiskt lika total mängd

damm visade stor skillnad i geometrisk fördelning och maximalt sprid-

ningsavstånd. Mängden damm inom vägområdet (inom 10-12 rn från

vägmitt) skiljde med en faktor 15. Detta förklaras i rapporten med att

trafiken på vägen där nedfallet låg mera samlat nära vägen, var koncentre-

rad till kväll- och morgontimmar med mindre vind.

Den mineralogiska sammansättningen i vägdammet visas i figur 5 A och

5 B (bilaga 3).
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Torrsiktning av dammet från Poweshiek-vägen visade att mer än 70%

från varje prov stannade på 0,053 mm sikt och klassificerades som fin-

sand. Medelkornstorleken varierade mellan proven från 0,06 till 0,12 mm,

men med en tendens till finare partiklar längre från vägmitt. Median-stor-

leken anges vara något större än vad två andra refererade undersökningar

om atmosfäriskt damm visat.

Sammanfattningsvis visar den studerade litteraturen att kunskaperna

om vägdammets kvantitet och sammansättning fortfarande är ganska

bristfälliga, men också att dammet i vissa områden kan ha betydelse

som källa till luftföroreningar.

lr. DAMMBINDNING

4.1 Definition

Någon egentlig definition av begreppet dammbindning på grusvägar har

inte påträffats i litteraturen och kan också i första ögonblicket före-

falla onödig. Det visar sig dock vid ett studium av dammbindningsmetoder

vara nödvändigt med någon definiering av begreppet.

Dammbindning kan sägas vara varje åtgärd, som håller emissionen av

dammpartiklar under en acceptabel högsta nivå och som utföres just i

det huvudsakliga syftet att binda dammet.

Dammet kan bindas antingen genom övertäckning av grusvägytan med

ett skikt eller genom att hålla dammpartiklarna bundna i slitlagerytan.

Det senare kan exempelvis uppnås genom att man utnyttjar ytspännings- "

effekter i fasgränsytan luft-vätska /31/, vilket tillämpas vid dammbind-

ning med vatten och vissa saltlösningar, exempelvis kalciumklorid. En

annan metod bygger påatt man klibbar ihop dammpartiklarna med större

partiklar, vilket utnyttjas exempelvis vid dammbindning med sulfitlut-

och oljeprodukter.
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Effekten av åtgärden kan sedan också vara beroende av andra faktorer

som exempelvis slitlagermaterialets sammansättning och egenskaper.

4.2 Motiv för dammbindning

De i kapitel 3 nämnda delstatliga anvisningarna i USA om största tillåtna

mängd dammpartiklar "fugitive dust", som får emitteras till den omgivande

atmosfären har av allt att döma redan börjat inverka på behandlingen

av den amerikanska dammbindningsproblematiken /16, 17, 32/.

Objektiva regler av detta slag saknas i Sverige och har möjligen inte

heller samma aktualitet här beroende på bland annat klimatiska faktorer.

Dammbindning utförs i Sverige vanligen av vägtekniska, ekonomiska,

trafiktekniska och sanitära skäl.

De vägtekniska och ekonomiska skälen grundar sig på att vägdammet

till största delen utgörs av slitlagrets finaste partiklar. Om dessa tillåts

damma bort blir vägbanan svårbunden och kräver tätare underhållsåtgärder,

vilket ökar underhållskostnaden /4l/.

De trafiktekniska skälen grundar sig på att en väl dammbunden vägbana

med en jämn och fast vägyta med god friktion är trafiksäkrare än en

dålig, dammande vägbana.

Den bättre sikt, som också blir följden av att dammet binds, bidrar

dessutom till att i viss mån höja trafikkapaciteten /4l/.

Dammbindning av sanitära skäl har till syfte att förhindra neddamning

av omgivningen. Den utföres i huvudsak vid tätbebyggelse, vid intill

vägen belägna hus och odlingar samt på vägsträckor där gång- och cykel-

trafik förekommer i stor utsträckning /4l/.

Vägverkets syn på dammbindning av grusvägar för den närmaste framtiden,

uttryckt i ekonomiska termer, framgår av VVs femårsplan, Drift 1982-86

/42/, (preliminär upplaga 1981). Den präglas dock av allmänt knappa

statliga anslag på grund av den f n kärva samhällsekonomin.
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Av planen kan man konstatera, att den stora satsningen på beläggningar,

främst YlG, (4500 km grusväg planeras beläggas enligt budgetalternativet)

ju i själva verket innebär en kraftig satsning även på dammbindning av

dessa grusvägar, låt vara att beläggningarna utförs av flera olika skäl

varav dammbindningsmotivet kanske inte är det tyngst vägande.

För underhåll av övriga grusvägar anges i planen följande inriktning:

Att hålla vägbanan så jämn och fast att färdhastigheten inte

måste sänkas märkbart under den som väggeometri, omgivande

bebyggelse och andra förhållanden medger.

Vidare anges att en grusvägs standard kan klassificeras enligt följande:

God standard

 

Vägens yta har nödvändigt tvärfall och är jämn och fast.

Enstaka gropar kan förekomma. Dammbildning förekommer

ej. Körhastigheten påverkas ej av ytans beskaffenhet.

Godtagbar standard

 

Vägens yta har i stort nödvändigt tvärfall och är till största

delen jämn och fast. Vägen dammar något. Gropar och ojämn-

heter förekommer på vissa avsnitt. Antalet och arten av

dessa är dock sådan att de ej är hastighetsnedsättande utom

vid vissa situationer som möten och omkörningar.

Låg standard

 

Vägbanan har dåligt tvärfall och/eller är deformerad i tvärled.

Stora delar av ytan är ojämn bl a på grund av gropar och

korrugeringar. Dessa är av sådan art och är så vanliga att en

ordentlig hastighetssänkning erfordras. Vägen dammar kraftigt.
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Då vägens tillstånd förändrats så att standarden bedöms som låg skall

förbättringsåtgärd normalt ske inom följande antal arbetsdagar:

Trafikmängd Antal dagar

ÅDT

0 - 49 10

50 - 124 5

125 - 249 3

250 - 2

Som framgår av utdraget ur /42/ innebär klassificeringen i första hand

att vägen skall vara så jämn och fast att trafikhastigheten ej måste

nedsättas av denna orsak. Damningen är därvid endast en kompletterande

orsak, som förutsättes följa jämnhetsstandarden.

5. DAMMBINDANDE MEDEL

På grund av att dammbindningen på grusvägar är ett gammalt problem,

som engagerat forskare och väghållare under flera decennier, så har

också ett stort antal dammbindande medel provats under åren för att

man skulle finna det eller de medel, som bäst fyller uppgiften att effek-

tivt binda vägdammet till en acceptabel kostnad främst med hänsyn till

de totala väghållningskostnaderna.

För att få en överblick över medlen brukar man indela dem i grupper

med hänsyn till innehåll /34/ eller helt enkelt lista dem i alfabetisk

ordning efter benämning. Det senare tillvägagångssättet har exempelvis

använts av Sultan /44/ vid en stor undersökning i Arizona: "Soil Erosion

and Dust Control on Arizona Highways", utförd 1975 och omfattande

medel för attförhindra jorderosionpå grund av vind, regn och trafik. I

en litteraturöversikt illustrerande state-of-the-art (nuläge för ämnet)

beträffande delen om förhindrande av jorderosion på grund av trafik,

har han listat ett stort antal medel, som provats av olika forskare.

Tabellen återges i bilaga 4 A. I listan anges produktnamn, betygsgradering,
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kort (motivering för betygsättningen, kommentar om varför medlet

betygsatts på angivet sätt) samt slutligen ett nummer på litteraturrefe-

rens. Dessa referenser framgår av bilaga 4 B.

I rapporten definierar Sultan trafikerosion som bestående av två verksamma

mekanismer, nämligen fartvinden och mekanisk påverkan på grund av

vridmomentet på de drivande hjulen.

Många av de medel, som anges i Sultans sammanställning, är sammansatta

material och därför svåra att klassificera i enkla grupper.

I /34/ har RRL (dåvarande Road Research Laboratory) 1963 sammanställt

olika dammbildande medel i grupper. Denna gruppindelning används

också i huvudsak här i det följande med en närmare beskrivning av de

viktigare medlen i respektive grupp.

Grupperna är följande:

i. Vatten i

2. Oorganiska salter och baser

3. Organiska icke bituminösa bindemedel

4. Bituminösa material och elastomerer

5.1 Vatten

En fuktig vägbana dammar inte. Detta grundläggande faktum används i

samband med de flesta dammbindningsmetoder. Dessa går då vanligen

ut på att hålla kvar vattnet i vägytan och i vissa fall genom skapande av

kemiska lösningar med vatten utsträcka effekten.

Vattnets och vattenlösningarnas dammbindande effekt grundar sig enligt

Reyer /31/ på att ytspänningen i fasgränsytan luft-vätska binder ihop

de finaste partiklarna med en kraft, som är tillräcklig för att förhindra

att de dammas bort av trafiken.

Hubendick /l9/ beskriver effekten något mera utförligt enligt följande.

När materialet i vägbanan är fuktigt är dess olika partiklar överdragna

med tunna vattenhinnor. En sådan vattenhinna kan uppta en viss, förhåll-
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andevis stor kraft genom ytspänningsverkan. När vattenhinnorna mellan

två korn kommer i kontakt med varandra strävar ytspänningen att dra

kornen mot varandra och hålla dem tillsammans. Därav följer att t ex

fuktiga dammkorn på vägbanan bindes ihop både inbördes och med det

grövre materialet. Det fordras ganska avsevärd kraft för att övervinna

ytspänningen och slita loss fuktiga dammkorn ur vägbanan och därför

dammar det inte från en fuktig vägbana.

Struss och Mikucki /43/ anger att vatteninnehållet endast delvis indi-

kerar den effekt vatten har på jordmaterialets egenskaper. Ett annat

betydelsefullt förhållande att beakta är vattnets energistatus. De hän-

visar till att vissa experter anser att den viktigaste fysikaliska jord-

materialkaraktäristiken utöver vatteninnehållet är energistatusen hos

vattnet. Det anges vara ett relativt nytt begrepp i jordfysiken och ännu

inte fullt förklarat. Emellertid har en mängd matematiska teorier utveck-

lats inom detta ämne. Man skiljer mellan system som innehåller både

kinetisk och potentiell energi och system med bara potentiell energi.

Flera krafter anges verka på vattnet i det jordmaterial (soil matrix),

som utfyller hålrummet mellan de grövre stenarna. Den potentiella

energin hos en enhet av detta vatten definieras här vara den kraft, som

erfordras för att flytta enheten en viss distans mot summan av dessa

krafter. Vattenpotentialen definieras som summan av fem delpotentia-

ler - "matric, gravity, pressure, osmotic and overburden" - var och en

förbunden med en särskild kraft inverkande på vattnet. Med en psychro-

meter kan summan av de fem depotentialerna avläsas då de krafter som

skapar dem är additiva till sin natur.

Vattenpotentialen anges vara engod parameter för beskrivning av jord-

materialets tillstånd vid studium av dammemission, på grund av att den

kan sägas sammanfatta många faktorer, som bidrar till denna. Packnings-

grad, relativ fuktighet, vatteninnehåll, jordpartikelstorlek samt närvaro

av joner influerar på jordmaterialets vattenpotential.
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I samma undersökning anges också att torkningsprocessen (som utförligt

beskrivs) är begränsad till ett mycket tunt skikt av ytjorden (här approxi-

mativt 1/4" eller 0,6 cm). Fuktighetsgradienten i en torkande vägyta

kan vara mycket brant med den del av materialet, som fortfarande är

vått och plastiskt, beläget på ett djup mindre än 5 cm, sedan ytskiktet

redan blivit uttorkat och sprött.

Undersökningen gällde dammbildningen på obelagda transportvägar på

byggarbetsplatser vid dammbindning med vatten.

Resultaten av studien uppges visa på att vattenpotentialen i jordmateri-

alet är en statistiskt signifikant faktor vid bestämning av dammbild-

ningen. Signifikant för dammbildningen anges även vara hastighet och

vikt hos de fordon, som använder vägen, samt vägens jordtyp. Antalet

jordmaterial i studien anges ha varit för litet för fastställande av,

vilken egenskap hos jordmaterialet som i första hand bestämmer damnings-

karaktäristika, men för de två testade jordmaterialen var plasticitets-

gränsen den bästa indikatorn. En slutsats av studien är att vatten, om

det är lätt tillgängligt, kan vara ett ekonomiskt alternativ vid dammbe-

kämpning, men bara om det sätts in vid rätt tidpunkt under torkningsför-

loppet.

Havsvatten är /34/ vanligen mer effektivt än färskvatten beroende på

innehållet av små mängder av delikvescenta (smältande) kemikalier

(salter), främst magnesiumklorid. Om luften utmed vägen har tillräckligt

hög relativ fuktighet håller dessa kemikalier kvar det vatten de absor-

berat och vägen förblir dammfri för längre period än om färskvatten

använts.

Enligt /30/ har havsvatten använts i Norge vid kusten som alternativ till

dammbindning med kalciumklorid.

"Brine liquor", en restprodukt frân saltindustrin vilken återstår sedan

det mesta av saltet i havsvattnet har kristalliserat genom avdunstning

är rikare på magnesiumklorid än vanligt havsvatten. Det är därför också

enligt /34/ mer effektivt som dammbindningsmedel.
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5.2 Oorganiska salter och baser

5.2.1 Kalciumklorid, magnesiumklorid och natriumklorid

l) 2)Ett flertal oorganiska salter med delikvescenta eller hygroskOpiska

egenskaper kan enligt /34/ användas som dammbindningsmedel. De

viktigaste anses vara kalciumklorid och magnesiumklorid vilka anges

vara delikvescenta samt natriumklorid som benämns hygroskopiskt.

De två beteckningarna delikvescent och hygroskopisk används i den

studerade litteraturen ej helt entydigt vilket kan bero på att olika för-

fattare lägger något olika innebörd i beteckningarna. Att döma av de

nedan refererade definitionerna (i) och (2) är de ovan nämnda tre kemi-

kalierna samtliga hygroskopiska och eventuellt också samtliga delikve-

scenta. Natriumkloriden behöver dock enligt /49/ cirka 80% relativ

fuktighet för att kunna ta upp vatten ur luften vilket tillsammans med

att den enligt samma källa inte är speciellt lättlöslig i vatten (35,7 g

natriumklorid är lösligt i 100 ml vatten vid OOC vilket kan jämföras med

59,5 g kalciumklorid vid samma förhållanden /#9/) kan vara orsaken till

att en markerad skillnad görs i /34/ mellan å ena sidan kalciumklorid

och magnesiumklorid, som alltså benämnts delikvescenta,och å andra

sidan natriumklorid som kallats hygroskopisk.

 

1) "Delikvescens" är enligt ett lexikon i kemi /5l/ följande:

När ett salt absorberar fukt ur atmosfären och löser sig i

det absorberade vattnet sägs det vara delikvescent. Detta

inträffar endast om vattnets ångtryck över det fasta ämnet

är lägre än motsvarande 1 den omgivande luften.

2) "Hygroskopisk" är enligt /51/ en term som används om ämnen som i

fuktig luft absorberar fuktighet så att antingen ett fuktigt fast ämne

bildas eller en lösning av det fasta ämnet i vatten. Som exempel på

ett hygroskopiskt ämne som bildar lösning nämns magnesiumklorid.
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Kalciumklorid framställs för kommersiellt bruk ur saltvatten eller ur

avfallsvätskan som erhålles vid tillverkning av soda enligt ammoniaksoda-

processen (Solway-metoden) /51/.

Kalciumkloridens löslighet i vatten anges vara 59,5 g per 100 ml vatten

vid OOC och 159 g vid lOOOC /49/. Den relativa fuktighet som behövs

för att kalciumkloriden ska kunna ta upp fukt ur luften varierar med

temperaturen på sätt som visas av Brudal i figur 6, (bilaga 5). Thornburn

och Mura /149/ anger att 30% relativ fuktighet erfordras för att kalcium-

kloriden ska kunna ta upp fukt ur luften vilket enligt figur 6 motsvarar

det kritiska värdet vid ca +200C.

Magnesiumklorid erhålles vid raffinering av vissa i naturen förekommande

kalisalter, exempelvis karnallit /31/. Lösningsbarheten är enligt ett

uppslagsverk i kemi följande: I 100 ml vatten löser sig 53 g magnesium-

klorid vid OOC och 73 g vid lOOOC. Den lägsta relativa fuktighet vid

vilken magnesiumkloriden kan ta upp fukt ur luften anges ej men enligt

Reyer /31/ har magnesiumkloriden större förmåga än kalciumkloriden

att gå i lösning vid låg temperatur medan förhållandet är det motsatta

vid högre temperatur.

Natriumklorid eller koksalt förekommer i naturen som bergsalt på en

mängd platser över hela jordens yta och till en omfattning av 3% i havs-

vattnet /51/ . Som handelsvara erhålls saltet i regel som en saltlake från

underjordiska avlagringar genom att vatten pumpas in i dessa varefter

den mättade lösningen avtappas på ett annat ställe. Den bildade saltlaken

innehåller flera "föroreningar" främst kalcium, järn och magnesium som

kan avlägsnas genom utfällning. Saltlaken kan användas direkt eller

indunstas till saltkristaller.

Andra sätt att erhålla natriumklorid är genom gruvbrytning av bergsalt

samt ur havsvatten genom indunstning /51/ .

Bergsalt anges vara den dominerande typen av natriumklorid och kan

erhållas i två grader av kornstorlek, finkornigt eller grovkornigt och

med en renhet högre än 95%, NaCl /49/.
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Natriumkloridens löslighet i vatten anges av Thornburn och Mura /49/vara

ganska måttlig men sägs vara snabb vid låg koncentration. I 100 ml

vatten är 35,7 g salt lösligt vid 0°C och 39,8 g vid 100°C.

Den lägsta relativa fuktighet vid vilken natriumkloriden kan ta upp fukt

ur luften anges av Thornburn och Mura vara 80% medan RRL /34/ anger

motsvarande procenttal till 75.

Salternas dammbindande effekt beror dels på att ytspänningen i en

saltlösning är högre än för vatten /49/, dels på att ångtrycket över en

saltlösning är lägre än övervatten vid samma temperatur och att avdunst-

ningen från vägytan därigenom blir mindre eller kan övergå till fuktupp-

tagning ur luften.

Ytspänningen är enl ovan (kap 5.1)'den kraft som binder ihop de finaste

jordpartiklarna. Bindkraften ökar med andra ord vid dammbindning med

en saltlösning. Thornburn och Mura /49/ anger att ytspänningen i en

l-procentig natriumkloridlösning är l,5-3% högre än i vatten.

Reyer /31/ beskriver salternas dammbindande effekt på följande sätt:

Om dammbindning av en grusvägbana görs med vatten så torkar den

våta vägbanan upp så snart den relativa fuktigheten är mindre än

l00%, dvs då luftens ångtryck är mindre än mättnadstrycket (över

vattnet i vägytan, förf. anm) vid temperaturen ifråga. På grund av

att mättnadstrycket över en saltlösning är mindre än över vatten, kan

man med ett salt, som har förmågan att bilda en lösning med vatten,

sänka mättnadstrycket och på detta sätt kvarhålla vattnet i vägens

ytskikt vid relativa fuktighetsvärden under 100%. Vid alla tidpunkter

strävar ångtrycket över lösningen att anta det värde som omgivande

luft har vid det aktuella läget.

Detta läge kallar Reyer jämviktsläget och detta uppnås genom koncentra-

 

tionsändringar hos lösningen, dvs genom upptagande eller avgivande av

vatten.
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På den ovan beskrivna effekten bygger enligt Reyer användningen av

magnesiumklorid och kalciumklorid.

I huvudsak torde också användningen av natriumklorid bygga på samma

förutsättningar (förf. anm).

Dammbindningseffekten av en bestämd viktmängd salt är enligt Reyer

en funktion av volymen av den lösning som uppkommer vid saltets upp-

tagande av vatten. Lösningsvolymen beror i sin tur på saltets kemiska

natur samt på temperatur och fuktighetsförhållanden.

Två faktorer är enligt Reyer avgörande för den dammbindande effekten

hos salterna nämligen förmågan att bilda lösning samt den bildade lösnings-

volymen. Han visar med hjälp av ångtrycksdiagram (figurerna 7 A och

7 B i bilaga 6) hur dessa två förhåller sig för kalciumklorid och magnesium-

klorid.

Diagrammen i figurerna 7 A och 7 B visar enligt Reyer att vid konstant

temperatur bildas ingen lösning under ett visst gränsvärde på jämviktsång-

trycket (=punkt på mättnadslinjen, förf. anm.). Vid ett ångtryck som är

lika med gränsvärdet uppstår en mättad lösning av saltet och vid högre

ångtryck uppstår utspädda lösningar av varierande koncentration vid

jämvikt. Lösningsvolymen är under det nämnda gränsvärdet lika med

noll, vid gränsvärdet är volymen per kilogram vattenfritt salt bestämd

av saltets natur och temperaturen, över gränsvärdet tilltar volymen.

Relativa fuktigheten 100% som inträffar då aktuellt ångtryck överens-

stämmer med ångtrycket över rent vatten, representeras av den översta

kurvan i diagrammen. De diskontinuiteter som uppträder på den undre

kurvan, under vilken ingen lösning bildas, beror enligt Reyer på att den

fasta fasen utgörs av olika hydrat vid olika värden på temperaturen.

De lösningsvolymer som uppkommer per m2 vid jämviktstillstånd för

olika vikt-koncentrationer och med antagande av att den utspridda

kvantiteten kalciumklorid respektive magnesiumklorid är 0,5 kg/m2

visas av Reyer i tabell, figur 7 C (bilaga 7).
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Reyers /31/ undersökning 1972 syftade till att jämföra kalciumklorid

och magnesiumklorid som dammbindningsmedel på grusvägar i Sverige.

Undersökningen gjordes genom bestämning av effekten hos de två medlen

under de klimatförhållanden, som rådde i trakten av Uppsala under

dammbindningssäsongen l97l. Resultaten bedöms dock kunna generaliseras

att gälla även andra orter i Sverige och andra år.

Av undersökningsresultaten framgår att för att få samma dammbindnings-

effekt som med kalciumklorid under de klimatbetingelser som rådde vid

undersökningen fordras över 18% större mängd magnesiumklorid (handels-

vara).

Magnesiumklorid har enligt Reyer fördelen att kunna bilda lösning genom

mindre vattenupptagning varigenom man uppnår snabbare dammbindningseffekt.

Den kostnadsbesparing, som vid vissa tillfällen därigenom skulle kunna

göras genom begränsning av vattenspridningen bedöms dock vara liten

jämförd med kostnaden för inköp, transport, lagring och utspridning av

salt.

Någon liknande jämförelse mellan kalciumklorid eller magnesiumklorid

å den ena sidan och natriumklorid å den andra har inte påträffats i den

här studerade litteraturen. Man kan dock på goda grunder anta att natrium-

kloriden har avsevärt sämre egenskaper än de andra som dammbindnings-

medel. En orsak är att den behöver så mycket högre relativ fuktighet

(75 a 80% mot 30 á 40%) för att kunna ta upp fukt ur luften och därigenom

på natten när den relativa fuktigheten stiger kunna återställa den under

en solig dag minskade lösningsvolymen och utfällda fasta fasen. Även

om man genom vattning vid utspridningen löser saltet kan man därför

knappast vänta sig mer än en korttidseffekt sett mot de ovan antagna

fuktupptagningssvårigheterna.

Thornburn och Mura /49/ uppger att trots att natriumkloriden använts

sedan länge som dammbindningsmedel är dess relativa meriter diskutabla.

Effekten sägs vara en funktion av jordtypen. Effektiv dammbindning

förutsätter att materialkornen hålls samman inbördes vilket enligt

Thornburn och Mura kan uppnås genom bildning av cementerande binde-
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medel. Vissa refererade författare t ex, Marley och Skeeler /102/ anser

sig ha funnit jordpartiklarna vara cementerade tillsammans med flockule-

rade kolloider. Gow, Davidson och Skeeler /104/ nämner en möjlighet

till cementering i blandningen baserad på lösningsbarheten hos kalksten

och dolomit i kloridlösningar, resulterande i utfällning av cementerande

karbonater. Denna typ av cementering bedöms nästan vara en nödvändighet

för att förklara den höga tryckhållfastheten erhållen av Mc Loland

/105/ på ett saltstabiliserat kalkhaltigt grus. Thornburn och Mura /49/anser

att utan ytterligare kunskap om den cementerande mekanismen och de

förutsättningar beträffande jordegenskaperna under vilken den inträffar,

är effekten av natriumklorid som dammbindnings- och stabiliseringsmedel

svår att utvärdera.

Inblandning av de hygroskopiska salterna i grusslitlagret kan ge något

bättre effekt än spridning på vägytan beträffande slitlagrets motstånds-

förmåga mot slitage /23/. Detta antyder att även dammbindningseffektens

varaktighet eventuellt kan förbättras genom mekanisk inblandning av

medlen.

Några sekundära effekter av salterna omnämns också i litteraturen.

Reyer /31/ anger med hänvisning till av andra, främst G Beskow och N

von Matern, utförda undersökningar några sådana effekter.

Kalciumklorid liksom förmodligen även magnesiumklorid har antagits ha

en dispergerande effekt på skifferhaltiga material.

Nedsättningen av frystemperaturen (se figur 7 D) är en annan sekundär

effekt av fryspunktsnedsättningen som anges kunna innebära att en

ofrusen vägbana kommer att vila på ett fruset underlag. En väsentlig

skillnad mellan kalciumklorid och magnesiumklorid anses vara det senare

saltets större aggressivitet mot betong, varför särskild hänsyn till detta

måste tas vid saltning på, och i anslutning till konstarbeten av betong.

De två nämnda salterna anges också öka korrosionen på metaller.

Hubendick /18/ anger, att en av vägverket utförd korrosionsundersökning

visar att dammbindning med hygroskopiskt salt ger ett betydligt större

bidrag till korrosionen på bilar på grusvägar än vad vintersaltningen ger

vid kemisk halkbekämpning på belagda vägar (figur 9 i bilaga 8).
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5.2.2 Andra oorganiska salter

Enligt RRL /34/ kan även vissa andra oorganiska salter än desmältande

och hygroskopiska användas som dammbindningsmedel.

Med lösningar av aluminium- eller kalciumsalter, bildar natrium- eller

kalciumsilikater olösliga fällningar av aluminium- eller kalciumsilikater,

vilka fungerar som bindemedel. Deras praktiska användning anges dock

vara begränsad pga att de är dyra och ofta inte tillgängliga i större

kvantiteter.

En annan nackdel är att ytterligare en inblandningsmaskin behövs, därför

att natriumsilikat och aluminium- (eller kalcium-) saltet måste tillsättas

separat.

5.3 Organiska icke bituminösa bindemedel

Även organiska icke bituminösa bindemedel kan användas för att hålla

damm kvar på jord- och grusvägar enligt /34/. Dessa inkluderar då olika

industriella restprodukter samt vegetabiliska oljor. Vanligen är dessa

tillgängliga bara i små kvantiteter eller nära tillverkningskällan. Av

industriella restprodukter anges i /34/ sulfitlut och restmelass vara de

viktigaste. Viss kommersiella enzymprodukter har också provats som

dammbindningsmedel.

5.3.1 Sulfitlut

Arnfeldt /l/ beskriver utförligt sulfitlutens framställning och samman-

sättning. Sulfitluten fås som avfallsprodukt vid kokning av ved för pappers-

masseframställning enligt sulfitmetoden. Trä består - förutom av vatten -

huvudsakligen av tre ämnesgrupper, cellulosa, hemicellulosor och lignin.

I mindre mängder förekommer även hartser, fetter, färgämnen och

oorganiska ämnen.

Vid vedens kokning med koksyra, - en lösning av surt kalciumsulfit och

svavelsyrlighet, erhållen av kalk, svavelsyrlighet och vatten - genomgår
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alla ämnen i veden utom cellulosan en mer eller mindre genomgripande

omvandling och går i lösning i koksyran. Ungefär hälften av vedens

torrsubstans ingår i lösningen. Denna tömmes av och kallas i detta stadium

avfallslut eller allla. Den kan i denna form användas som dammbindnings-

medel och kallas då tålig.

Råluten har enligt Arnfeldt följande ungefärliga sammansättning:

Lignosulfonsyror och deras kaliumsalter 9,0%

Sockerarter 1,0%

Gips 0,6%

Övriga ämnen 0,6%

Vatten 4 88,0%

Avfallsluten innehåller ligninet i form av lösliga svavelhaltiga syror,

ligno- (eller lignin-) sulfonsyror. Den innehåller också sockerarter. Den

användes därför också för framställning av sulfitSprit. Därvid får man

som avfallsprodukt s k _s_l_e_m_p eller 52%. Även de i slempen kvarblivande

lösta substanserna har förmågan att kitta ihop dam mkorn och kan alltså

användas som dammbindningsmedel.

Råluten kan underkastas neutralisering med kalk varvid den delvis förlorar

sin sura reaktion. Den kallas då neutraliserad lut. Denna är lämpligare

 

som dammbindningsmedel än rålut, som kan verka frätande på metallföremål

genom sina sura beståndsdelar. Vatten kan avskiljas från neutraliserad

lut i särskild anläggning, varvid indunstad lut erhålles.

 

Hubendick /19/ anger att rålut användes som gemensamt namn på avlut,

slemp och neutraliserad lut.

 

Om indunstning av luten drivits tillräckligt långt blir luten tjockflytande

och går då under benämningen tjocklut. Den indunstade luten underkastas

ibland en procedur, som nedbringar vattenkvoten ytterligare. Då vatten-

kvoten uppgår till ca 10% uppstår en massa som vid vanlig temperatur

är fast, s k mig. Utom vatten, som kan variera mellan 0 och 10%,

innehåller torrluten avfallslutens alla beståndsdelar.
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Indunstad lut och torrlut kan användas som dammbindningsmedel efter

utspädning med erforderlig mängd vatten.

Sulfitlutens dammbindande verkan beror på att den kittar ihop partiklarna

i slitlagret.

Arnfeldt redovisar också några försök på provkroppar med sulfitlut som

blandats in i dels normalsand för betong, dels stenmjöl. Draghållfastheten

bestämdes efter torkning av provkropparna under olika tid (lå - 28

dygn). Den bestämda draghållfastheten för provkroppar med stenmjöl

låg mellan 0,82 och 4,13 MPa. Som jämförelse nämnes då gällande (1941)

krav på provkroppar av cementbruk med normalsand för vilka fordrades

en lägsta draghållfasthet av 3,5 MPa.

Indunstad lut användes numera som bränsle i sulfitfabriker /19/.

5.3.2 Enzymprodukter

Till organiska icke bituminösa bindemedel kan också räknas enzymprodukter

som saluförs under olika produktnamn och i vissa fall av fabrikanten

anges vara lämpliga som dammbindningsmedel. Deras huvudsakliga

användningsområde brukar dock anges vara som packningsförbättrande

medel.

Exempel på dessa produkter är bland andra Paczyme, RRP-RPS och

Terrazyme. Någon beskrivning av dessa produkter och deras egenskaper

har inte påträffats i den här granskade litteraturen.

Paczyme har i Sverige provats som dammbindningsmedel /38/ och beträff-

ande jordstabiliseringseffekten har laboratorieprovningar gjorts av VTI

/24/. VTI har också tidigare utfört (opublicerade) undersökningar om

jordstabiliseringseffekten hos medlet RRP-RPS. Någon tydlig dammbindande

eller stabiliserande effekt har inte kunnat påvisas med något av de två

medlen vid dessa undersökningar.

Terrazyme har enligt vissa uppgifter använts som stabiliseringsmedel,

exempelvis i Kanada.
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5.3.3 Övriga organiska icke bituminösa bindemedel

Harts, erhållet som biprodukt vid pappersmassaframställning, har provats

vid försök i Sverige under 50-talet av Beskow och Rengmark. Höbeda

/21/ anger att den kristallina produkten först upplösts i natronlut. Medlen

förefaller inte ha kommit till praktisk användning för dammbindning på

grusvägar.

Rest-melaSs (enligt /34/)erhålls som biprodukt från sockerindustrin. Vid

användning som dammbindningsmedel löses den ut snabbt vid regn. En

förbättring haruppnåtts genom tillsats av släckt kalk och finfördelad

träkol till melassen.

Vegetabiliska oljor och smörjfetter (enligt /34/) är vanligen tillgängliga

bara i små mängder. Som dammbindningsmedel är de otillfredsställande

och har liten bindkraft.

5.4 Bituminösa bindemedel, elastomerer och konsthartser

 

För att få en så lång verkningstid som möjligt av dammbindningsâtgärder

har i varje fall sedan 50-talet försök gjorts att använda bituminösa

bindemedel och vägoljor för dammbindning. Under senare tid har i USA

/ 17/ även introducerats s k elastomerer vilka innehåller gummi i modi-

fierad form och anges användbara för dammbindning och jordstabilisering.

I USA har också provats konsthartsprodukter ofta ingående som bestånds-

delar i sammansatta kommersiella produkter.

Hoower och Bergesson / l7/ behandlar mycket utförligt ämnet asfaltprodukter

som dammbekämpnings- och slitlagerförbättrande medel för obelagda

sekundära vägar. Följande avkortade redogörelse är hämtat ur / 17/.
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5.4.1 Asfaltlösningar

Asfaltlösningar är oljeasfalt (erhållen vid raffinering av petroleum)

upplöst i ett lösningsmedel varigenom viskositeten nedsatts. Typen av

lösningsmedel är avgörande för asfaltlösningens hårdnandeförlopp. Mycket

lättflyktiga lösningsmedel (bensen eller nafta), producerar raskt hård-

nande asfaltlösningar (RA-typen). Fotogen och lätta, flyktiga oljor

producerar medelhårdnande respektive sakta hårdnande asfaltlösningar

(SA-typen).

Tillsatsen av lösningsmedel i oljeasfalter ger följande fördelar vid bland-

ning med stenmaterial

- möjliggör användning vid normala eller något förhöjda lufttemperaturer

underlättar spridningen av bindemedlet

underlättar inblandningen i stenmaterialet och

underlättar blandningens packning

Viss vattenmängd behövs i stenmaterialet för att underlätta fördelning

av asfaltlösningen och beläggningens packning. Vid hårdnandet avdunstar

lösningsmedel och vatten. Raskt hårdnande asfaltlösningar kan enligt

/ 17/ normalt användas för sandiga material endast innehållande små

mängder slit och lera. Medelhårdnande och sakta hårdnande asfaltlösningar

kan normalt användas för material innehållande ansenliga mängder av

silt och lera främst för att de sprider sig bättre i massan och ger en

mer homogen blandning än raskt hårdnande asfaltlösning.

5.4.2 Asfaltemulsioner

Asfaltemulsioner är enligt /l7/ relativt nya inom vägbyggnadsområdet i

USA. Anjoniska emulsioner introducerades sålunda 1930 och katjoniska

emulsioner först 1958. Emulsioners uppbyggnad och egenskaper är mycket

olika de för vanligt bruk använda asfaltlösningarna och diskuteras därför

ingående i /17/ icke minst ur fysikalisk-kemisk synpunkt.
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Emulsioner innehåller asfalt dispergerad i små droppar (droplets) i ett

vattenmedium. Dropparnas diameter varierar inom området (LOGI-0,005 mm.

Vid tillverkningen av asfaltemulsioner finfördelas asfalten vanligen i en

kolloidkvarn eller annan mekanisk apparat, som finfördelar asfalten i

små droppar, samtidigt som vatten tillsätts. Det framställda systemet

av vatten och finfördelad asfalt är termodynamiskt instabilt och asfalten

koagulerar, om inte en emulgator (emulgeringsmedel) finns närvarande.

Emulgatorn måste vara förenlig med både asfalten och vattnet. Vatten

har polära molekyler och asfalt har ickepolära molekyler, vilket kräver

att emulgatorn är av blandad polär och ickepolär typ.

Man kan särskilja tre kemiska typer av emulgatorer:anjoniska, katjoniska

och neutrala. Var och en är karaktäriserad av sina egenskaper vid jonisation,

men alla delar en vanlig egenskap, nämligen att låta sig adsorberas i

gränsskiktet mellan å ena sidan en vätska eller luft och å andra sidan en

fast partikel eller en annan vätska.

Emulgeringsmedlet är även avgörande för den snabbhet med vilken

emulsionen bryter vid kontakt med mineralytor. Tre klasser är vanligen

användbara för vägändamål, raskt brytande, medelbrytande och sakta

brytande (R-, M- resp S-typen).

Emulsioner har samma fördelar som angetts för asfaltlösningar med

avseende på blandning med stenmaterial. Ytterligare en fördel med

emulsioner är att de kan appliceras på mycket fuktiga stenmaterial

betydligt lättare än asfaltlösningar.

Ännu en fördel är atthärdningen pågår under avdunstning av vatten

från emulsionen i motsats till lösningsmedlets avdunstning från asfalt-

lösningen. Mot bakgrund av pågående miljödiskussioner om luftföroreningar,

kan användningen av asfaltlösningar komma att begränsas i framtiden

till förmån för asfaltemulsioner.

Stenmaterialets mineralogiska sammansättning är en av de mest betydelse-

fulla faktorerna, som inverkar på adhesionen hos ett stenmaterial-asfalt-
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system. Vanliga stenmaterial är också definierade som antingen hydrofoba

(vattenavvisande) eller hydrofila (vattenadsorberande). Silikatiska berg-

arter som kvartsiter, graniter m fl anses vara hydrofila materialkompo-

nenter, medan exempelvis kalksten betraktas som hydrofob.

5.4.3 Elastomerer

Elastomerer är elastiska och gummiartade substanser liknande natur-

eller syntetiskt gummi. De elastomerer som undersöktes av Hower /l7/var

då helt nya. Publicerad information (utöver tillverkarens) saknades i

stort sett, inte minst när detgäller produkternas inblandning i ett jord-

material. De var rekommenderade för användning som en ytbehandling

för dammbindning. Med elastomerer inblandade i jordmaterialet uppges

man kunna erhålla högre draghållfasthet än med asfalt. Om detta stämmer

kan de enligt Hower således ge inte bara vattentäthet, utan också ansen-

lig kohesion och elasticitet beroende på deras draghållfasthetshöjande

effekt.

5.4.4 Polymerer

Användningen av polyestrar och thermoplastiska hartser som jordstabili-

seringsmedel är relativt ny och oprövad enligt /17/.

Polymeriska material har dock enligt Sultan /44/ använts framgångsrikt

som vattentätande (waterproofing) medel, men provningar pågår fort-

farande (1975) för att bestämma deras dammbindande förmåga.

De material som faller inom denna grupp och som påträffas i litteraturen

om dammbindning av grusvägar har varit av huvudsakligen två kategorier

/17/: a) polymerer och polymeriska komponenter, vanligen refererade

till som plaster b) kommersiella dammbekämpningsmedel och stabiliserings-

medel. Provning av ett antal sådana produkter har gjorts bland annat av

Hoower och Denny /l7/.

Dobbs och Hitchcock /12/ uppger sig ha funnit ett dammbindande medel

benämnt HK-Z, som fyllde deras speciella krav och rekommenderades

för fältförsök.
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Medlet anges vara en emulsion i vatten av enpolymer blandning av

polyvinyl-acetat, polyvinyl-acrylater samt mjukgörare (internal

plasticizers). HK-Z torkar under härdning och bildar en tät elastisk

film.

6. METODER FÖR DAMMBINDNING

I litteraturen har inte påträffats någon enkel definition av begreppet

dammbindningsmetod lika litet som för begreppet dammbindning. Metoderna

för dammbindning, ytförsegling och ytförstärkning går ofta in i varandra.

Exempelvis anges av RRL /34/ att det är närmast omöjligt att dra precisa

gränser mellan bituminös stabilisering, dammbindning med bituminösa

bindemedel och bituminösa byggnadsmetoder med användning av en

eller flera ytbehandlingar. Hoower /l7/ har löst definitionsproblemet

genom att använda det Sammansatta begreppet "Surface Improvement

and Dust Palliation", vilket väl bäst kan översättas med "slitlagerför-

bättring och dammbindning". Inblandning av bindemedel till ca 7,5 cm

djup ingår i de metoder han provat.

Definitionssvårigheterna bottnar tydligen främst i att - som framgått

av kapitel 4.1 - det är syftet med åtgärden, som avgör om den aktuella

metoden kan anses som dammbindningsmetod eller inte. Beroende på

den vikt man lägger vid dammbindningsfunktionen i det aktuella fallet

kan den motivera en mer eller mindre effektiv och därmed som regel

också mer eller mindre dyrbar metod, som kanske i andra sammanhang

inte skulle betraktas som en dammbindningsmetod.

Det förmodligen vanligaste synsättet på dammbindningsåtgärder för

grusvägar kan kanske uttryckas på följande sätt:

Dammbindning på grusvägar kan sägas vara varje åtgärd, som syftar

till att hålla emissionen av dammpartiklar under en acceptabel högsta

nivå och utförs just idet huvudsakliga syftet att binda dammet samt

utnyttjar en metod, som inte förändrar vägens karaktär som grusväg.
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Vid varje dammbindningsmetod kan ofta ett eller flera medel alternativt

utnyttjas för att den eftersträvade dammbindningseffekten skall uppnås.

Vanligen redovisas i litteraturen dammbindningsmetoderna med utgångspunkt

från de dammbindande medel som används. Samma förfaringssätt tillämpas

här.

6.1 Dammbindning med vatten

Enligt /41/ spreds år 1975, 16,6 milj m3 vatten i Sverige i samband med

Vägunderhåll eller genomsnittligt ca 35 m3 per km grusväg. Totalkost-

naden var i 1975 års prisnivå 17 miljoner kronor och utgjorde 13% av

totala underhållskostnaden på grusvägarna.

Dammbindning som huvudsakligt motiv för vattningen anges dock bara i

 

ett fall, nämligen när vägytan saknar den fuktighet, som krävs för att

kalciumkloriden snabbt skall kunna binda vatten.

Enbart vattning för dammbindning förefaller därför knappast förekomma

som metod på det allmänna vägnätet på grund av den kortvariga effekten.

6.2 Dammbindning med oorganiska salter

6.2.1 Dammbindning med kalciumklorid

Kalciumklorid är det i Sverige helt dominerande dammbindningsmedlet

(jfr figur 8, bilaga 8). Att det också är det vanligaste kemiska damm-

bindningsmedlet inom de OECD-anslutna staterna antyds i /30/.

Jämförelser mellan kalciumklorid och andra medel har exempelvis publi-

cerats i Sverige /28, 38, 40/ och i Kanada /28/.

Reyer /31/ har 1972 jämfört effekten hos kalciumklorid och magnesium-

klorid.

Vägverket har 1980 jämfört kalciumklorid dels med Paczyme /38/ dels

med Dustex (=sulfitlut) /40/.
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Mulholland /28/ har 1972 jämfört kalciumklorid med natriumklorid, en

kombination av kalciumklorid och natriumklorid, en asfaltemulsion samt

sulfitlut.

De jämförelser som gjorts i dessa undersökningar visar, att kalciumkloriden

gett det bästa resultatet av de provade dammbindningsmedlen.

Kalciumkloriden sprids vanligen på ytan utan att blandas in i slitlagret.

Den årliga spridningsmängden i Skandinavien brukar normalt variera

mellan 1-4 ton per km väg och år /30/.

Enligt /41/ bör årets första dammbindning utföras så snart tjälen börjar

släppa. Skälet är att man vill bevara den naturliga fuktkvoten till dess

man hunnit genomföra det s k vårbruket, dvs en genomgripande omhyvling

av slitlagret på våren. Om denna första saltning genomförs, så blir däri-

genom också en viss mängd salt inblandat i slitlagret. Efter omhyvlingen

sprids på nytt salt på vägytan. Ytterligare spridning av salt på vägytan

utförs i mån av behov under sommaren.

Kalciumklorid sprids normalt i givor mellan 0,2-1,0 ton/km grusväg

/41/.

Enligt /40/ var priset 1980 för kalciumklorid i lösvikt 522 kronor/ton

fritt bil Helsingborg. Vid den gjorda jämförelsen sattes priset vid arbets-

området Brålanda till 600 kr/ton. Kostnaden för kalciumklorid utspridd

på väg vid 15 km transportlängd angavs ligga mellan 13-32 öre/m2.

Den lägre kostnaden gäller vid 0,2 kg/m2 och den högre vid 0,5 kg/mz.

Den minsta givan anges vara rekommenderad vid en trafikmängd upp

till ÅDT 100 (fordon/årsmedeldygn) och motsvarande för den högre

givan är ÅDT 100-300.

Kalciumklorid bör enligt Hubendick /19/ inte användas när slitlagergruset

innehåller skiffer i större mängd, då den har egenskapen att sönderdela

skiffriga material. Även när halten skiffermaterial är liten, anges vägytan

bli smetig och hal på hösten, om vägen varit kraftigt dammbunden med

VTI MEDDELANDE 307



31

kalciumklorid. För områden där det förekommer skiffer i väggruset bör

man därför enligt Hubendick vara försiktig med användningen av kalcium-

klorid. Han anger att kalciumkloriden har en liknande inverkan på kalk-

bergarter. Innehåller gruset kalksten bör man därför enligt Hubendick

undvika att dammbinda med kalciumklorid.

Det kan även vintertid inträffa att grusvägbanan dammar. Det inträffar

/ 19/ vid s k barfrost, om vägbanan är torr och frusen och inte täckt av

snö eller is. För att då kunna binda dammet rekommenderar Arnfeldt

/2/ att kalciumkloriden tillförs i koncentrerad lösning.

6.2.3 Dammbindning med magnesiumklorid

Enligt Reyer /31/ har teoretiska studier tidigare visat att magnesium-

klorid och kalciumklorid är relativt likvärdiga för dammbindning. Han

visar emellertid att för att erhålla samma dammbindningseffekt i svenskt

klimat behövs minst 18% mera magnesiumklorid (handelsvara). Det bör

därför i stort sett vara en fråga om pris och tillgång, vilket medel som

är attföredra för dammbindning. Några sådana jämförliga uppgifter

framgår dock inte av den studerade litteraturen.

De sekundära effekterna hos magnesium- resp kalciumklorid har enligt

Reyer konstaterats vara i stort sett lika, så när som på att det förra

angriper betong starkare.

Hubendick / 18/ anger att en av vägverket utförd korrosionsundersökning

visar (se figur 9 i bilaga 8) att dammbindningen med hygroskopiskt salt

ger större bidrag till korrosionen på bilar på grusvägar än vad vinter-

saltning ger vid kemisk halkbekämpning.

6.2.4 Dam mbindning med natriumklorid

Dammbindning med natriumklorid som mera generell metod har inte

påträffats i litteraturen.
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Ett kanadensiskt fältförsök innehållande en provsträcka med natriumklorid

och en med kombinationen natriumklorid-kalciumklorid redovisas av

Mulholland /28/. Natriumkloriden gav under torrperiod otillfredsställande

dammbindning. Inte heller på sträckan med det kombinerade medlet

kunde påvisas att natriumkloriden gav någon dammbindningsfördel utöver

vad enbart kalciumkloriden gav.

Natriumkloriden kräver enligt olika uppgifter högre relativ fuktighet än

70-8096 för att kunna absorbera fukt från luften. Så hög relativ fuktighet

förekom exempelvis inte under torrperioder vid den ovannämnda kanadensiska

provningen. Den låga dammbindningseffekten kan därför troligen främst

tillskrivas natriumkloridens ringa förmåga att ur luften återupptaga

fukt som ersättning för det vatten som avdunstat från vägytan, samt

den relativt svaga lösligheten (jfr 5.2).

6.2.5 Dammbindning med övriga oorganiska salter

Natriumsilikat

Baker och Mallow (1966) redovisar i /4/ användningsmöjligheter för

natrium-silikat och -sulfat som dammbindningsmedel baserade på labora-

torie- respektive fält-försök (endast natriumsilikat). De bedömdes kunna

användas som effektiva och billiga dammbindningsmedel. Till natriumsili-

katen behöver dock tillsättas ett annat salt (aluminium- eller kalcium-)

för att genom fällning göras olösligt. Det behövs därför också speciella

maskiner för separat tillsättning /34/.
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Kalciumakrylat

Kalciumakrylat anges av Sultan /44/ vara ett av de mera lovande medlen

för jordstabilisering och dammbindning. Det anges dock vara dyrt och

därför bara användbart i speciella fall, när både god hållfasthet och

dammbindningsförmåga krävs.

6.3 Dammbindning med organiska icke-bituminösa bindemedel

6.3.1 Dammbindning med sulfitlut

Dammbindning med sulfitlut var tidigare en väsentlig metod i Sverige

men har nästan helt undanträngts av dammbindning med kalciumklorid.

Sulfitluten används dessutom numera internt av destörre massafabrikerna

efter indunstning som bränsle /18/.

På grund av att kalciumkloriden kraftigt ökat i pris under de senaste

åren har intresset för alternativa dammbindningsmedel emellertid ökat

/40/. Dammbindning med sulfitlut har därför 1980 provats på nytt av

vägverket. Provningen bestod av en jämförelse mellan kalciumklorid

och sulfitlut (med produktnamnet Dustex) och gällde utförande, damm-

bindningseffekt och kostnad. Dustex är produktnamnet för indunstad

sulfitlut enligt uppgift med ca 50% torrsubstanshalt.

Sammanfattningsvis anges att tidigare dokumenterade erfarenheter av

jämförelser mellan indunstad sulfitlut och kalciumklorid visat

- att ett bindjordsfattigt slitlager dammbinds bättre med kalciumklorid

- att dammbindningseffekten hos 1 del torrsubstans av kalciumklorid

genomsnittligt kan anses motsvara l-l,5 delar torrsubstans av lut.

De utförda fältförsöken visade att

- mängden utspridd Dustex per ytenhet inte kunde kontrolleras i motsats

till spridningsmängden kalciumklorid _

- dammbindningseffekten med Dustex var så dålig vid detta tillfälle att

ny dammbindning utfördes efter tre veckor. (Sträckan med kalciumklorid

höll bättre).
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- kostnaden för samma mängd utspridd torrsubstans av Dustex och

kalciumklorid i stort sett var lika.

Inköpspriset för kalciumklorid anges ha stigit 52% på två år och det

uppges att vägverket 1979 inköpte kalciumklorid för 36,5 miljoner kronor.

Mot den bakgrunden anges det angeläget ur kostnadssynpunkt att genom

seriösa försök noggrannare bestämma lutens dammbindningseffekt jämfört

med kalciumklorid /40/.

Även om inte provet gav ett säkert utslag om dammbindningseffekten

gav dock kostnadsjämförelsen besked om prisrelationen för dammbindning

med de två medlen. Vid 15 km transportlängd från vägstationen kostade

dammbindning med Dustex 14-28 öre/m2 och med kalciumklorid 13032

öre/m2. FörDustex avsåg lägsta kostnaden en spridningsmängd av 1,5

l/m2 med lösning 1 del Dustex och 4 delar vatten och den högre kost-

naden en mängd av 2 l/m2 med lösningen 1 del Dustex och 2 delar vatten.

För kalciumkloriden avsåg den lägre kostnaden en spridningsmängd av

0,2 kg/m2 och den högre en mängd av 0,5 kg/mz.

Mulholland /28/ rapporterar från sin jämförande undersökning i Saskatchewan,

Kanada 1971 och -72 att den provade dammbindningen med sulfitlut

(calcium lignosulfonate) gav tillfredsställande dammbindning, men erford-

rade ett tätt och stabilt slitlager för den svaga cementerande effekten

av sulfitluten. Den behandlade ytan avnöttes efter kort tid under trafik,

och när upprivning väl började, blev nedbrytningen av det behandlade

ytskiktet snabb. Den behandlade vägytan var hyvlingsbar vid rätta fukt-

kvotsförhållanden. Man uppnådde reducerat underhåll över dammbindnings-

säsongen beroende på att vägytan förblev ganska stabil under fuktig

väderlek, mindre frekvent hyvling erfordrades för att hålla ytan jämn

och med rätt tvärfall. Vägytan var inte hal (slipprig) i fuktigt väder,

men det konstaterades också, att långa regnperioder kan lösa ut sulfitluten

från vägytan.

Den använda sulfitluten var indunstad till 50% torrsubstanshalt och

utspäddes med vatten i förhållandet 3 delar vatten till 1 del sulfitlut.

Just denna typ av sulfitlut anges inte ha använts i distriktet tidigare
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men däremot som dammbindningsmedel på vägar och gator i flera USA-stater

under många år. Den uppges vara "modifierad" genom tillsättning av

kemikalier för att förbättra produktens bearbetbarhet. Undersökningen

gav dock till resultat att sulfitluten bedömdes inte vara lika bra som

kalciumkloriden, vilken ansågs ge den mest tillfredsställande kombinationen

av dammbindning, applicerbarhet, hållbarhet och kostnad.

Hoover och Fox /17/ redovisar en omfattande undersökning i Iowa, USA

1970 om sulfitlut som dammbindande och ytmaterialförbättrande medel.

Sulfitlut anges (1970) vara tillgänglig i nästan obegränsade kvantiteter

från pappersmassafabriker. Beroende på olika processer i pappersindustrin

och de kemikalier som använts har katjontypen i sulfitluten varierat.

Natrium-, kalcium- och ammonium-sulfitlut har alla använts för damm-

bindning. Vid den rapporterade undersökningen användes en kommersiellt

tillgänglig sulfitlut med ammonium som förenad katjon.

Som exempel på tidigare forskning om sulfitlut för dammbindning och

stabilisering av jord nämns försök att minska lösligheten hos sulfitluten

genom blandning med kromsalter för att skapa en olöslig gel. Nackdelar

med krominblandningen anges vara högt pris för den nödvändiga kvantiteten

av salter och deras giftiga effekt vid direkt beröring.

Aktuellt intresse har riktats mot sulfitlutens effekt på människor och

djur i de fall urlakningsrester eventuellt kan förekomma i dricksvatten.

Två federala föreskrifter anges reglera problemet. De anges visa att

förorenings- och skade-effekterna av sulfitluten i verkligheten är små.

Hoovers och Fox undersökning om sulfitluten omfattar laboratorieundersök-

ningar och fältprovningar på tre provvägar. Som grund för materialsamman-

sättningarna vid provningarna anges tidigare undersökningar utförda av

Iowa State University och ett laboratorium i Washington. Den förra

visade på aiuminium-sulfat som det mest lovande och ekonomiska tillsats-

medlet för att reducera lösningsbenägenheten hos sulfitluten. Den andra
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antydde en kemisk reaktion när kalk blandas med ammonium-sulfitlut.

Vid undersökningen användes som tillsatsmedel, aluminium-sulfat resp

kalk, Ca(OH)2.

Vid provvägsförsöken tillfördes också tre olika kvantiteter slitlager-

material av krossad kalksten på en av provvägarna, 250 ton, 600 ton

resp 1100 ton per km på olika delsträckor.

Undersökningen gällde effektiviteten av ammonium-sulfitlut ensamt

respektive i kombination med kalk eller aluminium-sulfat som sekundära

tillsatsmedel vid dammbindning och ytmaterialförbättring på obelagda

vägar.

Resultaten av laboratorieundersökningarna visade sammanfattningsvis:

 

l. Tryckhållfastheten ökade med ökande halt tillsatsmedel.

2. Motståndsförmågan mot vatteninträngning vid vattendränkning ökade

med ökande halt av tillsatsmedel.

3. Torrdensiteten vid optimal vattenkvot ökade med ökande halt sulfitlut.

4. Optimala vattenkvoten för packning minskade med ökande halt sufitlut.

5. Sannolika stabiliseringsmekanismer var jonutbyte upp till 0,5% och

adhesiv bindning över 1,5% sulfitlutkoncentration.

Resultat av fältförsöken, vilka utfördes genom platsblandning av binde-

 

medel i vägytan till ett djup av 10 respektive 15 cm visade sammanfatt-

ningsvis:

1. Alla behandlingar reducerade damningen med upp till 80%

jämfört med obehandlad väg.

2. Behandling med 1% sulfitlut gav lika effektiv dammbindning

som 1% sulfitlut plus 0,5% av antingen kalk eller aluminium-

sulfat.
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Stabilisering med 2% sulfitlut kunde vid jämförelse med 1%

sulfitlut inte motiveras med hänsyn till kostnad, densitet,

löst ytmaterial och hållfasthet.

Behandling med 1% sulfitlut plus 0,5% kalk gav en tätare

yta och mindre löst material på vägytan än någon annan

behandlad eller obehandlad vägyta med jämförbart ytlager-

material.

Större förbättring för mindre kostnad uppnåddes med sekundära

tillsatsmedel än med mera sulfitlut.

Bästa tätningsegenskaper visade yta behandlad med 1%

sulfitlut plus 0,5% kalk.

Minskad löslighet av sulfitlut indikerades om kalk användes

som sekundärt tillsatsmedel.

Avrinnande vatten från vägen var lätt missfärgat redanvid

låg koncentration eller vid mindre än 1% sulfitlut.

Behandlade kalkstensprovsträckor med mindre påförd mängd

än 1100 ton per km var slippriga i vått tillstånd.

Fastän sulfitlut är tillgänglig i nästan obegränsade kvantiteter

blir dess användning för vägbehandiingar i Iowa förmodligen begränsad

beroende på det åsatta relativt höga priset.

Svenska erfarenheter av praktisk dammbindning med sulfitlut framgår

av / 19/ där Hubendick beskriver metoden.

Sulfitluten sprids på vägbanan, väter upp den och tränger ned i slitlagrets

ytskikt. Vattnet avdunstar och slitlagret kittas ihop till ett i vissa fall

hudliknande skikt. På en väl sammansatt bindjordsrik vägbana kan denna

"hud" få en betydande hållfasthet, medan däremot på en dåligt sammansatt,

bindjordsfattig vägbana risken för misslyckande är mycket stor. En

dålig vägbana kan enligt Hubendick dammbindas genom riklig tillsats av

kalciumklorid, men inte genom sulfitbehandling.
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Eftersom sulfitluten är vattenlöslig, löses luthuden upp vid regn eller

vattenbesprutning. Först härigenom blir det möjligt att hyvla en lutbehand-

lad väg. En lutbehandlad vägbana är dock i regel mycket svårhyvlad

jämfört med en vägbana dammbunden med kalciumklorid. I torrt tillstånd

är det lutbehandlade vägen inte alls hyvlingsbar /l9/.

På grund av vattenlösligheten kan sulfitluten tvättas ut ur vägbanan vid

starkt regn. Förlusten av bindkraft kan dock avsevärt minskas om vägbanan

genom lerning getts en tät och riktig sammansättning före lutbehandlingen.

Hubendick anger också att urtvättningen av sulfitlut kan medföra skadliga

verkningar på dricksvatten i brunnar om luten tillåts nå sådana. Dricks-

vattnet uppges därigenom kunna förstöras liksom grundvattnet intill

brunnen, vilket gör en sanering svår.

Dammbindning med andra organiska icke-bituminösa bindemedel än

sulfitlut har av litteraturen att döma endast provats i liten omfattning

(exempelvis melass) och förefaller för närvarande sakna praktiskt bety-

delse.

6.4 . Dammbindning med bituminösa bindemedel, elastomerer och

 

konsthartser

 

Försök att binda vägdammet med bituminösa produkter har pågått i

vårt land sedan lång tid. Exempelvis nämner Hubendick /18/ att redan i

slutet av 30-talet gjordes i Sverige omfattande försök att binda väg-

dammet med estnisk skifferolja. Svenska försök har senare återupptagits

och Statens Väginstitut (nuvarande VTI) har under slutet av 60-talet

tillsammans med vägverket utfört flera provsträckor. Utter /50/ anger

att det visat sig möjligt att med lämplig oljeprodukt erhålla en fast

bunden vägbana på vägar där grusmaterialets kornfördelning legat inom

idealgruszonen. På väg med grusmaterialets kornfördelning under idealgrus-

zonen och ÅDT över 400 blev dock sammanhållningen i vägbanan inte

tillfredsställande.

Den fast bundna (oljebehandlade) vägbanan anges ha haft något bättre

motståndskraft mot uttorkning och vattenpåverkan än enklorkalcium-
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behandlad vägbana. Efter upptorkning hade viss dammbildning förekommit,

men dammet hade endast lyft någon meter och sedan lagt sig på vägbanan.

Skador i form av slaghål och urgröpningar uppstod vid långa perioder av

torka eller nederbörd på samma sätt som på klorkalciumbundna vägar.

De oljedammbundna vägarna hade kunnat underhållas genom hyvling vid

låg vattenkvot i gruset, dvs oberoende av nederbörd och vattning.

Den jämförelse som gjorts mellan kostnaderna för dammbindning, hyvling

och vattning på oljedammbundna och klorkalciumbehandlade vägar visade

(1971) att kostnaderna för oljedammbundna vägar var högre än för klor-

kalciumdammbundna. Hyvlingskostnaderna hade varit ungefär lika för

bägge metoderna. Skillnaden låg i att oljningskostnaden som var ungefär

konstant år för år genomsnittligt var något högre än kostnaderna för

klorkalcium och vattning, som växlade starkt från år till år. Under somrar

med långa torrperioder hade kostnaden för klorkalciumdammbindningen

varit endast något lägre men under somrar med jämnare nederbörd

betydligt lägre än kostnaden för oljedammbindningen.

Fältförsöken hade en förhållandevis liten omfattning och utfördes inom

ett begränsat område med för det aktuella distriktet typiska vägar och

klimatförhållanden. Försöken hade visat att de relativt sett bästa resul-

taten med oljedammbindningen såväl tekniskt som ekonomiskt erhållits

under nederbördsfattiga perioder, som erfordrar stor insats med klor-

kalciumdammbindning.

Försöken utfördes på fem provsträckor i Uppland. Grusmaterialet bestod

av befintligt grusslitlager av samkrossat åsgrus. Kornstorleksfördelningen

framgår av figur 10 i bilaga 9. Två av vägarna hade som synes (figur lO)

siktkurvor som låg något under idealgruszonen. Slitlagret var 2-3 cm

tjockt.

För att erhålla bästa möjliga fördelning av oljan i gruset anges att damm-

bindningsoljans viskositet måste vara låg, ca 30 centistok vid lOOC och

en halt av asfaltener >3 vikt-% och hartser >5 vikt-96. Den återstod

som erhålles efter lösningsmedlets avdunstning måste vara relativt

mjuk. Efter destillation av dammbindningsoljan till 3600 bör destilla-

tionsåterstoden därför ha viskositeten 500 centistok vid 400-500C.
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Enligt Hubendick /18/ har det visat sig att en blandning av 70% eldnings-

olja nr 3 och 30% fotogen ger en lämplig dammbindningsolja.

Som vidhäftningsmedel vid undersökningen användes i vikt.% oleinamin

som inblandats i oljan utan uppvärmning av denna.

Arbetsmetoden var den att före oljningen djuphyvlades vägen (till grus-

slitlagrets underkant eller normalt 2-3 cm djupt). Vid förstagångsoljning

vattnades vägen före hyvlingen men vid följande hyvlingar användes

som regel icke vattning. Olja hade därefter påförts med rampspridare

omedelbart eller senast dagen efter hyvling. Efter spridaren har en

hyvel följt som blandat olja och grusmaterial samt fördelat det blandade

materialet.

Oljningen utfördes i slutet av maj eller början av juni. Underhållet av

den oljedammbundna vägen hade sedan skett genom vanlig grushyvling.

Hyvlingen hade kunnat utföras med mycket låg vattenkvot i gruset dvs

oberoende av nederbörd och utan vattning.

Oljemängden vid förstagângsoljningen var Lil-2,2 l/m2 beroende på

tjockleken hos det befintliga upphyvlade grusslitlagret. Vid förnyad

oljebehandling följande år hade mängden kunnat minskas till O,6-1,6 l/m2

genom att en del av bindemedlet i oljan från föregående års behandling

fanns kvar i slitlagret. Prov togs för bestämning av denna restmängd.

Utter /50/ nämner bland övriga erfarenheter från försöken att någon

oljevandring eller urtvättning av olja från löst eller packat oljat grus

inte hade iakttagits. Provsträckorna med kornkurva under idealgruszonen

krävde hyvling i stor utsträckning och det tunga damm, som uppstod

från den dåligt bundna vägbanan efter hyvlingarna, spred sig från vägen

och föranledde klagomål från intillboende. Denna sträcka saltades därför

i augusti samma år varefter nöjaktig bindning av grusmaterialet erhölls.

Anledningen till det dåliga resultatet på dessa sträckor anges kunna

bero på flera samverkande faktorer, t ex grusmaterialets sammansättning,

vägens för sol och blåst starkt utsatta läge (snabb uttorkning) samt den

relativt stora och tunga trafiken.

VTI MEDDELANDE 307



41

Hubendick /18/ anger 1975 att dammbindning med olja med dåvarande

prisrelationer (efter de kraftiga prishöjningarna från och med 1973) är

alltför dyrbar för att komma till mera allmän användning. Han anger

också detta vara olyckligt mot bakgrund av deenligt honom lyckade

försöken att dammbinda med olja. Han anger dock också att, som fram-

gått av Utters /50/ rapport, grusslitlagret bör uppfylla idealgrusvill-

koret.

Simonsson /35/ anger i en översikt att två alternativa metoder för damm-

bindning med bituminösa material används:

- ytapplicering syftande till en penetration av det bituminösa materialet

i vägytan utan täckning med stenmaterial,

- blandning av det bituminösa materialet och det befintliga grusmaterialet

i vägytan genom platsblandning (mix-in-place).

Den förstnämnda metoden erfordrar lätta behandlingar med ett låg-visköst

bindemedel medan den senare metoden tillåter ett bindemedel med

högre viskositet och en större bindemedelsmängd.

Behandling genom platsblandning med större mängder bindemedel ger

bättre effekt men de är i realiteten bitumenstabiliseringar eller enkla

former av blandningsbeläggningar.

Bindemedel använda för ytapplicering är eldningsolja, råolja, asfaltlös-

ning, asfaltemulsion och spilloljor såsom motoroljor. De är huvudsakligen

av två typer, dels sådana som bildar hud på vägytan, dels de som inte

gör detta utan tränger ned i ytskiktet. Huden kan vara hård eller flexibel

beroende på egenskaperna hos det använda bindemedlet. Det på vägytan

applicerade bindemedlet fungerar som en försegling som också skyddar

mot nedträngning av regnvatten i vägen. Nyttan av behandlingen kan

därför kvarstå över regniga perioder till skillnad mot kalciumklorid och

sulfitlut som riskerar att urlakas och spolas bort av regn.
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Den förhärskande åsikten anger Simonsson vara, att dammbindning i

form av ytapplicering med olika oljor är kortlivade, vilket medför att

upprepade behandlingar blir nödvändiga och att detta i sin tur begränsar

användningen med hänsyn till att årskostnaden blir hög.

Simonsson anger också att prov med dammbindning med olika slag av

oljor och bitumen har utförts i Sverige under årens lopp men anser att

de har visat otillfredsställande resultat. Utvecklingen av oljegruset

medförde också en minskning av behovet av metoder för dammbindning

med oljor.

Under slutet av 1970-talet har i Sverige ytbehandling med graderat

åsgrus 0-18 (YlG) fått en stor användning främst på grund av den låga

kostnaden för utförandet (1980, ca 3,50 kr/mz). Denna enkla* beläggning

väntas enligt Vägverkets planering kraftigt minska den våglängd som

behöver dammbindas på traditionellt sätt.

Hoower och Bergesson /l7/ har i sin omfattande undersökning i Iowa

1972 utrett möjligheterna för dammbekämpning och ytmaterialförbättring

med följande kommersiella bitumlnösa produkter och "elastomerer":

l. "Redicote" E-36 katjonisk asfaltemulsion

2. MC-SOO, asfaltlösning

3. Peneprime, en speciellt framställd asfaltlösning

4. Semi-Pave, en speciellt framställd asfaltlösning

5. Petroset SB, katjonisk latex emulsion

6. Petroset RB, katjonisk latex emulsion

Nästan alla dessa - med undantag av MC-SOO asfaltlösning - anges som

relativt nya produkter vid försökstillfället. MC-8OO hade i stor utsträck-
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ning utnyttjats i vägbyggnad och vid försökstillfället (1971-72) användes

den som ett stabiliseringsmedel för ytstabilisering till djup mindre än 10

cm (shallow-depth) och som dammbekämpningsmedel på obelagda sekundära

vägar i vissa distrikt med ganska uppmuntrande resultat. Den användes i

de här aktuella försöken för jämförelse med de nyare produkterna.

Jordmaterialet bestod vid den inledande laboratorieprovningen huvudsak-

ligen av en måttligt hård kalksten. Sekundära vägar i Iowa med större

trafikvolymer anges vanligen vara ytbelagda med krossad kalksten snarare

än grus. På grund av materialets kantighet och innehåll av filler packas

det till en hård skorpa i motsats till grus som är rundat och vanligen har

en låg fillerhalt.

Vid laboratorieprovningen erhölls de mest lovande resultaten med Petroset

SB, Redicote 25-36 och NIC-800 asfaltlösning.

På grund av det höga priset för Petroset SB (ca 8 ggr priset för Redicote

E-36 och AAC-800) uteslöts denna från de fortsatta provningarna i fält.

Provvägsförsök utfördes därför med:

- Redicote E-36 katjonisk asfaltemulsion och

- MC-SOO asfaltlösning

Provvägens ytskikt bestod av material med korngraderingar enligt figur

11, bilaga 10. Proverna är tagna ur skiktet 0-10 cm under vägytan. Det

omtalas att ca 2,5 cm krossad kalksten utlagts på vägytanvåren 1971.

Jordartsbeskrivning framgår av figur 12, bilaga 11 och som synes är

materialen mycket finjordsrika.

Bindemedlen blandades in till 10 cm djup i vägens ytlager och lagret

packades med gummihjulsvält.

De olika provsträckorna och deras behandling framgår av figur 13, bilaga

12.
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Provvägen hade varit trafikerad 14 månader vid tidpunkten för rapportens

utgivande. Av de då konstaterade resultaten framgår följande om provvägen:

- Damningen var synbart reducerad på alla de behandlade sträckorna i

varierande grad. Materiallossning från ytan inträffade på NIC-800-

sträckorna med lågt asfaltinnehåll och resulterade i bildning av mycket

små potthål och grov yta. Något liknande hade inte visat sig på emul-

sionssträckorna, vilka hade behållit en relativt tät yta.

Med avseende på ytmaterialets förbättring framgick att stabiliteten i

ytskiktet på alla behandlade provsträckor hade ökat (med undantag

för sträckan med 2% emulsion vars utveckling inte var tillfredsställande).

Alla tre obehandlade provsträckorna hade haft potthålsbildningar och

korrugeringar, som erfordrade underhåll med början ca Z-Zå månad

efter provningens start.

- Av de olika behandlingarna hade provsträckorna med 4% MC-SOO resp

4% Redicote E-36 emulsion visat den bästa utvecklingen och den

högsta stabiliteten. För de två produkterna var resultatet av 4% Redicote

E-36 emulsion något bättre sammantaget.

Hoover och Denny /17/ har också inom sitt provningsprogram "Surface

Improvement and Dust Palliation of Unpaved Secondary Roads and Streets"

provat polyester- och termiskt plastiska hartser som jordstabiliserings-

 

medel. Användningen av dessa anges vara relativt ny och oprövad. Under-

sökningen utfördes enbart i laboratorium men utformades för att efter-

likna fältförhållanden så nära som möjligt.

De olika medlens effekt provades med avseende på följande egenskaper

efter blandning med jord:

l. Hållfasthet

2. Varaktighet eller erosionsbenägenhet

3. Trafikbarhet
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4. Motståndsförmåga vid frysning och upptining

5. Fukthållning samt

6. Densitet

Det vid undersökningen använda jordmaterialet var uttaget från ytskiktet

(0-15 cm) i en obehandlad grusväg. Materialet ansågs vara representativt

för många av Iowas sekundära vägar. Materialet karaktäriserades som

en sandig lerjord, med flytgräns = 28,1%, plasticitetsgräns 19,5% och

plasticitetsindex alltså 8,6%.

De provade tillsatsmedlen var av mycket varierande art, men föll huvud-

sakligen inom två kategorier: a) polymerer och polymeriska komponenter

vanligen refererade till som plaster samt b) kommersiella dammbekämp-

nings- och stabiliseringsmedel.

De provade medlen framgår av tabell i bilaga 13.

Följande krav på ett idealiskt kemiskt tillsatsmedel uppställdes:

1. Vid blandning med jordmaterialet skall medlet kunna tillföras i form

av vattenlösning eller dispersion i vatten.

2. Det skall binda vid och hålla ihop mineralpartiklar.

3. Om det inte är av kemiskt bindande typ skall det skydda det packade

jordlagret mot vatteninträngning.

4. Bli vattenolösligt efter slutlig reaktion.

5. Vara ekonomiskt att använda.

6. Motstå biokemiskt sönderfall.

Så långt det var möjligt provades produkterna med hänsyn till ovanstående

kriterier.
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Produkternas pris framgår av tabell i bilaga 13. Det angivna priset avser

15 cm stabiliseringstjocklek och endast materialkostnad.

Sammanfattningsvis rekommenderar Hoover och Dennis efter undersökningen

följande produkter och tillsatsmängder för fältförsök:

a) Petro D Dust vid 0,1%-0,25% koncentration

b) Stypol 40-5020 polyester resin vid 0,5% koncentration

c) Kelpak vid koncentrationer från 0,1%-0,2%

d) SA-l vid 0,1% koncentration.

Vid den av §_L_il_t_ag /44/ genomförda, mycket omfattande undersökningen

"Soil Erosion and Dust Control on Arizona Highways" gjordes också

provvägsförsök för bedömning av några utvalda medels effektivitet när

det gäller att förhindra erosion och damm på obelagda vägar. Fyra kemi-

kalier provades slutligen genom spridning på vägytan och tre genom

inblandning i vägens ytmaterial till 7,5 cm djup, figur 16, bilaga lll.

Provvägsförsöken gav till resultat att två kemiska preparat visade sig

effektivare än övriga för dammbekämpning på obelagdavägar.

Provvägsförsöken föregicks av omfattande litteraturstudier och labora-

torieförsök.

De produkter som utvaldes för provvägsförsöket var (som också framgår

av figur l6, bilaga l4) följande:

Ytbehandlingar (Spray on applications):

Str l. Dust Control Oil

Denna anges vara en blandning av petroleum, harts och ett

lätt kolväteslösningsmedel.

På provvägen spreds medlet på vägytantill en mängd av

2,26 liter per m2. Materialkostnaden anges ha varit (1974)

ca 26 cent per m2.
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Aerospray 70

Detta medels huvudbeståndsdel anges vara en polyvinylacetat-

harts. Före spridningen utblandades medlet med vatten i

förhållandet 1:6. Lösningen spreds därefter till en mängd av

totalt l1,52 liter per rn2 på vägytan.

Materialkostnaden för Aerospray 70 anges till 47 cent per

m2 vid den aktuella tillsatsen.

Vatten. Pâ provsträcka 3 (kontrollsträcka) spreds 2,26 1

vatten per m2.

Foramine 99-194.

Detta anges vara en urea-formaldehydharts i vattenlösning.

Pâ basis av laboratorieundersökningen spreds 2,22 kg per m2

sedan så mycket vatten tillsatts att lösningen blev spridningsbar.

Materialkostnaden för Foramine 99-194 var 60 cent per m2.

Dust Bond 100 and F125.

Dust Bond 100 anges vara en blandning av sulfitlut och andra

kemikalier.

Materialpriset var 43 cent per m2 vid en spridningsmängd av

l1,52 liter per m2. Medlet användes tillsammans med en

annan produkt, Formula 125, vilken hade till uppgift att

vattenskydda sulfitluten.

Materialkostnaden för Dust Bond 100 och Formula 125 var

ca 50 cent per m2 (fritt fabrik). '

Curasol-AE.

Denna anges vara en polymer dispersion. Den utblandades

med vatten i förhållande 1:6 före spridning. Spridningsmängden

var 4,52 liter/m2.

Materialpriset var ca 60 cent per m2.
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Platsblandningar (Mixed-in Applications):

Str 8.

Str 9.

Str lO.

Dust Bond och F 125

Dust Bond är som ovan angetts en blandning av sulfitlut

och andra kemikalier.

Dust Bond spreds till en mängd av 4,52 liter per m2, inblandat

med Formula 125.

Materialkostnad för medlen var ca 50 cent per m2.

Redicote E-52 Emulsion

Detta anges vara enkatjonisk CSS-1h asfaltemulsion. Den

inblandades till en mängd av 10,89 liter per m2 till 7,5 cm

djup.

Kostnaden var ca 63 cent per m2 för emulsionen.

Vatten (kontrollsektion).

Vatten spreds och inblandades till optimal vattenkvot för

packning (9,5 vikt-96).

Dust Control Oil.

Detta medel gav dåligt resultat vid de föregående laboratorie-

provningarna, men medtogs ändå vid provvägsförsöket av

det skälet att det donerades av leverantören.

Provsträckan delades dessutom upp så att en del behandlades

genom inblandning av 2,26 liter outblandat medel per m2 till

7,5 cm djup, medan den andra delen först behandlades på

samma sätt varefter två dygn efter inblandningen dessutom

0,45 liter per m2 av medlet Dust Control Oil spreds på ytan.

Den första delen av provsträckan betecknades 10A och den

andra lOB.

Normalkostnad för medlet på str lOA var ca 23 cent per m2.
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Effekten av de olika behandlingarna uppmättes med två olika metoder.

Vid den första metoden bestämdes den mängd damm, som kunde insamlas

i en s k Hl-VOL-mätare (dammsamlare) i samband med bearbetning av

ytan med en luftstråle från ett blåsaggregat, monterat enligt figur 17,

bilaga 15. Mätningar med denna metod gjordes varannan vecka, när

vädret medgav detta.

Vid den andra metoden utnyttjades behållare (plastkoppar) som uppsattes

vid vägen. Metoden anges nära överensstämma med ASTM-metoden

Dl739. Insamling av damm med denna gjordes under treveckorsperioder

tre gånger under den 14 månadersperiod när provet pågick.

Resultaten efter 5 månader respektive 14 månader uppmätta med den

första metoden framgår av bilagorna 16-19.

Motsvarande resultat för den sista mätperioden (10 maj - 31 maj 1975)

med den andra mätmetoden framgår av bilaga 20.

Beskaffenheten hos ytmaterialet i provvägen före behandlingen framgår

av bilaga 21.

De två preparat som gav bästa resultaten var Dust Control Oil (applicerad

genom spridning på vägytan) och Redicote E52 asfaltemulsion (inblandad

i vägens ytskikt).

I sin slutsummering av projektet anger Sultan att problemet med damm,

som genereras vid trafikering på obelagda sekundära vägar, signifikant

kan reduceras sett mot bakgrunden av den genomförda undersökningen.

Användningen av ett 7,5 cm ytlager där Redicote E52 katjon emulsion

inblandats gav en ypperlig slitlageryta och eliminerade damningsproblemet

på provvägen South Wilmot Road under 15 månader (projektet avslutades

då). Det anses troligt att denna behandling (för en materialkostnad av

63,4 cent (1974) per m2) kan ge liknande dammskydd för ca 3 år.
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7. SLITLAGERMATERIALETS BETYDELSE FÖR DAMMBIND-

NINGSEFFEKTEN

På flera ställen i litteraturen påpekas den betydelse som slitlagergrusets

sammansättning har för en framgångsrik dammbekämpning till acceptabel

kostnad. Exempelvis anger Hubendick / 18/ att ett dåligt sammansatt

slitlager inte kan dammbindas med sulfitlut, vilken kräver ett slitlager

med idealgrussammansättning för att fungera väl som dammbindningsmedel.

Hoover /17/ anger hur stenmaterialets mineralogiska sammansättning

har betydelse för reaktionen vid behandling med emulsioner.

Att slitlagermaterialets sammansättning är en viktig faktor vid bedöm-

ning av den mängd damm, som kan påräknas vid trafikering av en obelagd

väg framgår också av olika amerikanska undersökningar /13, 16/.

Handy et al /15/ visar också hur enbart inblandning av nytt stenmaterial

reducerade damningen till en tiondel av den ursprungliga.

8. FÖRSLAG TILL UNDERSÖKNINGAR BETRÄFFANDE DAMM-

BINDNING AV GRUSVÄGAR

Som framgår av VV femårsplan Drift 1982-86, är inriktningen för grusväg-

underhåll i vårt land främst att hålla vägbanan jämn och fast, varvid

dammbindning i huvudsak får ses som ett av hjälpmedlen för attdetta

mål skall uppnås. Damning på en grusväg kan ses som ett tecken på att

slitlagret undergår en snabb nedbrytning och kräver underhållsåtgärder.

Vägverkets satsning på YiG-beläggning av grusvägar med ÅDT >125

fordon medför att de vägar som kommer att förbli obelagda och därför

behöver dammbindas huvudsakligen är mycket lågtrafikerade.

Den dammbindningsmetod, som nu nästan uteslutande används i Sverige,

dammbindning med kalciumklorid, är genom lång tids användning tekniskt

väl inarbetad och trots snabb materialprisökning på senare år förefaller

metoden ännu också prismässigt konkurrenskraftig i jämförelse med

andra metoder med samma dammbindningseffekt.
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Trots den skissade bakgrunden finns det flera skäl, som talar för att en

fortsatt och intensifierad forskning om dammbindning på grusvägarna,

är angelägen och kan vara både samhällsekonomiskt och företagseko-

nomiskt lönsam. Några av skälen härförär följande:

- Brist på alternativa metoder är i längden inte någon bra utgångspunkt

vid förhandlingar om materialpriser.

- Metoden att binda damm med kalciumklorid har även betydande nack-

delar, exempelvis ökad rostbildning på fordon, kort verkningstid på

grund av urlakning etc.

- Dammbindningen är en betydande post i Vägverkets driftbudget.

- Ett (tyvärr obevisat) intimt ömsesidigt samband kan påräknas råda

mellan slitlagrets sammansättning, behovet av dammbindning samt

behovet av hyvling för att hålla grusvägbanan jämn och fast. Åtgärder

för att förbättra slitlagrets sammansättning kan därför väntas minska

behovet av hyvling och dammbindning.

Mot bakgrund av den studerade litteraturen och ovanstående faktorer

föreslås följande undersökningar beträffande dammbindning på grusvägar.

- Undersökning av samband mellan slitlagergrusets sammansättning och

damningsbenägenheten under olika klimatbetingelser.

- Undersökning av möjligheterna att genom små förändringar i slitlager-

grusets kornsammansättning minska behovet av dammbindning.

- Undersökning av om samband finns mellan olika kornsammansättningar

av grusslitlagret och viss dam mbindningsmetod för bästa totaleffekt.

VTI MEDDELANDE 307



10.

/l/.

/2/.

/3/.

/4/.

/5/.

/6/.

/7/.

/8/.

/9/.

/10/. Bush III A 3:

52

LITTERATURFÖRTECKNING

Arnfeldt H: Några undersökningar av sulfitlut.
Rapport nr 14, Statens Väginstitut, Stockholm
1941.

Arnfeldt H: Kalciumkloridens dammbindningsförmåga vid
låg temeratur. Rapport nr 20, Statens Väginstitut,
Stockholm 1948.

Andrén C, Fransson P:
Bedömning av grusvägars tillstånd ur underhålls-
synpunkt. Examensarbete 1976. Institutionen
för vägbyggnad, Kungl. Tekn. Högskolan, Stockholm.

Baker E 3 Jr, Mallow W A:
The Use of Sodium Silicate and Sulphur as a
Dust Palliative. U.S. Army Engineer Waterways
Experiment Station Corps of Engineers, Vicksburg,
Mississippi, 1967.

Beskow G, Rengmark F, Soveri H:
Stabilization of Clay Gravel Road Surfaces

with Resinuns Materials. The Engineering
Journal, The Engineering Institute of Canada,
March 1953.

Better Roads/November 1973.

Blackwood T R: Assessment of road carpet for control of fugitive
emissions from unpaved roads. Interagency
Energy/Environment R öc D Program Report.

Blunk P E, Tedde R:
Lignin sulfonate - Low-Cost Solution To Long-Life
Base Stabilization. Rural and Urban Roads,
Serial 1976-05 14 S Paging 54-5.

Bradway, R M et al:
Monitoring and Modeling of Resuspended Roadway
Dust Near Urban Arterials. Transportation
Research Record Nr 670, pp 25-32.

Evaluation and Selection of Experimental
Membranes for Use as Medium-Duty Surfacing.
U.S. Army Engineer Waterways Experiment
Station, Vicksburg, Mississippi.

/ll/. Beskow G, v. Matern N:
Några undersökningar rörande klorkalcium,
klormagnesium och sulfitlut och deras användning
som dammbindningsmedel. Svenska Väginstitutet,
Meddelande 27, 1930.

VTI MEDDELANDE 307



/12/.

/13/.

/14/.

/15/.

/16/.

/17/.

/18/.

/19/.

/20/.

/21/.

/22/.

/23/.

53

Dobbs 3 B, Hitchcock M:
Development of a Soil Treatment Material to
Serve as a Dust Palliative in the Theater of
Operations. Okt 1967. U.S. Army Waterway
Experimental Station, Vicksburg, Mississippi.

Dyck R I 3 and Stakel J J:
Fugitive Dust Emissions from Trucks on Unpaved
Roads. Environmental Science and Technology
10 (1976): 10 s. 1046-8.

Gustafsson A, Eriksson H-A, Norén O:
Dammbelastning vid jordbruks-, skogs- och
entreprenadmaskiner. Jordbrukstekniska institutet,
Ultuna, Uppsala. Specialmeddelande s. 26,
1978.

Handy R L et al: Unpaved Roads as Sources for Fugitive Dust.
Transportation Research News Nr 60: 75, pp
6-9.

Heinsohn R Y, Birnie C Jr, Cuscino T A:
Fugitive dust from vehicles using unpaved
roads. Energy andEnvironment. 3rd National
Conference, Houston 1975. Proceedings 1975,
s 393-404.

Surface Improvements and Dust Palliation of
Unpaved Secondary Roads and Streets. Final
Report. Engineering Research Institute, Iowa
State University Armes, Iowa, 500 10, USA.

Hoower 3 M:

Hubendick P E: Dammbindning - en betydande kostnadspost i
väghållningen. Svenska Vägföreningens Tidskrift,
Stockholm 1975, 63 6 sid 28-9.

Hubendick P E: Vägunderhåll. Grusvägbanan. Hermods. 1968.

Hurley C H, Thornburm T H:
Sodium Silicate Stabilization of Soils: A Review
of the Litterature.

Höbeda P: Sammanfattning av försök i SVIs provvägsmaskin
åren 1954-55 med "idealgrus" tillsatt med
harts. Statens väg- och trafikinstitut 1980.
Opubl. rapport.

Höbeda P: Undersökningar av kalkhydrat som tillsatsmedel:
"Bindjord" till grusslitlager. Statens väg- och
trafikinstitut 1980. Opubl. rapport.

Höbeda P: Några faktorer som påverkar egenskaperna hos
ostabiliserade lager, särskilt grusslitlager. En
litteraturstudie. Statens väg- och trafikinstitut
1978. Meddelande nr 96.

VTI MEDDELANDE 307



/24/.

/25/.

/26/.

/27/.

/28/.

/29/.

/30/.

/31/.

/32/.

/33/.

/34/.

/35/.

/36/.

VTI MEDDELANDE 307

Höbeda P:

Höbeda P:

54

Paczyme som jordartsförbättrande medel -
litteraturstudie och laboratorieförsök. Statens
väg- och trafikinstitut 1980. Opubl. rapport.

Idealgrus till slitlager - en sammanställning av
äldre svenska erfarenheter. Statens väg- och
trafikinstitut. Meddelande nr 77. 1978.

Isemo A, Johansson J:

Masek V:

Mullholland R W:

NVF:

OECD:

Reyer J:

Samband mellan olika faktorer inom grusvägs-
underhållet. Examensarbete 1976. Institutionen
för vägbyggnad, Kungl. Tekn. Högskolan, Stockholm.

Measuring Total and Fine Dust Particle Levels
at Places of Enployment Gesamt- und Fein-staub-
messungen am Arbeitsplatz. Bitum. Teere
Asph. Pecke, Isernhagen, HB West Germany.
Serial 1975-06 26 6 pp 18-21.

Evaluation of Selected Dust Palliatives on

Secondary Highways.

Standardprojektet. Nordiska Vägtekniska Förbundet,
Rapport nr 1, 1979.

Maintenance Techniques for Road Surfacings,
Paris 1978.

En jämförelse mellan kalciumklorid och magnesium-
klorid som dammbindningsmedel på grusvägar.
Examensarbete 1972. Institutionen för vägbyggnad,
Kungl. Tekn. Högskolan, Stockholm.

Roberts 3 W and Walter H A:

Ross 3 L:

RRL:

Simonsson B:

Smith W D:

Cost and Benefits of Road Dust Control in

Seattle's Industrial Valley. Journal of the Air
Pollution Control Association 25 (l975):9 s 948-
52.

Chemical Eliminates Haulroad Dust. Coalage
Juni 1977.

Dust Laying on Unsurfaced Earth and Gravel
Roads. Overseas Bulletin nr 14, 1963. Depart-
ment of the Environment, Road Research
Laboratory.

Study on Maintenance Methods for Earth and
Gravel Roads in Developing Countries. Statens
väg- ochtrafikinstitut, Linköping 1978.

Chemical Stabilisation Improves County's
Roads. Better Roads, 1970, vol 40, s 18-20.



/37/.

/38/.

/39/.

/40/.

/4l/.

/42/.

/43/.

/44/.

/45/.

/46/.

/47/.

/48/.

/49/.

Statens Väginstitut:

Statens Vägverk:

Statens Vägverk:

Statens Vägverk:

Statens Vägverk:

Statens Vägverk:

Struss S R and Miku

Sultan H A:

Sultan H A:

Sultan H A:

Sultan H A:

Sultan H A:

55

Klorkalcium och sulfitlut som dammbindnings-
och vägförbättringsmedel. Meddelande nr 14,
1929.

Dammbindning. (Jämförande prov mellan Paczyme
och kalciumklorid). 1980. DDA-rapport, Statens
Vägverk.

Spridning av kalciumklorid. DDA-rapport 1980.
Statens Vägverk.

Dammbindning av grusväg. (Jämförelse mellan
Dustex och kalciumklorid). DDA-rapport 1980.
Statens Vägverk.

Grusvägsunderhâll. Kompendium för intern
kursverksamhet.

Femârsplan drift 1982-86. Preliminär upplaga
1981.

Cki W J:
Fugitive Dust. Emissions From Constructions
Haul Roads. Special Report N-l7. Construction
Engineering Research Laboratory, Champaign,
Illinois 1977.

Soil Erosion and Dust Control on Arizona Highways.
Part I State of the Art Review. Arizona Dept.
of Transportation, Phoenix 1974.

Soil Erosion and Dust Control on Arizona Highways.
Part II. Laboratory Testing Program. Arizona
Dept. of Transportation, Phoenix 1974.

Soil Erosion and Dust Control on Arizona Highways.
Part III. Progress Report - Field Testing Program.
Arizona Dept. of Transportation, Phoenix
1974.

Soil Erosion and Dust Control on Arizona Highways.
Part IV. Final Report Field Testing Program.
Arizona Dept. of Transportation, Phoenix
1975.

Chemical Stabilisation for Control of Dust and
Traffic Erosion. Transportation Research Record
593.

Thornburn T H and Mura R:

VTI MEDDELANDE 307

Stabilization of Soils with Inorganic Salts and

Bases: A Review of the Literature. Highway
Research Record nr 294, 1969.



56

/50/. Utter A: Dammbindning av grusvägar med oljeprodukter.
Statens Väginstitut, Internrapport nr 19, 1971.

/51/. Mackenzic Miall L och Sharp D W A:
Lexikon i kemi. Liber, Lund 1976.

VTI MEDDELANDE 307



57

Litteraturhänvisningar i /49/

/101/.

/102/.

/103/.

/104/.

/105/.

/106/.

/107/.

/108/.

/109/.

/110/.

Qayymn M A and Kemper W D:
Salt-Condentration gradients in Soils and Their
Effects on Moisture Movement and Evaporation.
Soil Science, Vol 93, No 5, 1962, pp 333-342.

Marley J 3 and Skeeler 3 B:
Studies on Soil-Aggregate-Sodium Chloride - Stabilized
Roads in Franklin County, Iowa. HRB 7, 1963,
pp 47-62.

Purdue University, Road Stabilization With Calcium Chloride,
Progress Report on Research Project No 16, Dec.28, 1955.

Gow H 3, Davidsson D I and Sheeler 3 B:
Relativ Effects of Chlorides Lignosulfonater
and Molasses on Properties of a Soil-Aggregate
Mix. HRB, Bull 282, 1961, pp 66-83.

Sodium Chloride Stabilization Work in Stenben

County, Indiana. ARBA Tech. Bull. 254, 1964.

Mc Loland C 3:

Gow A 3, Davidsson D T and Sheeler J B:
Relative Effects on Properties of a Soil-Aggregate
Mix. HRB Bull. 282, 1961, pp 66-83.

Slate F O: Use of Calcium Chloride in subgrade soils for
Frost Prevention. HRB Proc. Vol 22, 1942, pp 422-441.

The Migration and Effect on Frost Heave of
Calcium Chlorides and Sodium Chloride in
5011. Purdue Univ, Bull. 89, Research Series,
1943, 168 pp.

Slesser C:

Slate F D and Yalcim A S:
Stabilization of Bank-Run Gravel by Calcium
Chloride. HRB Bull. 98, 1955, pp 21-32.

Turnbull W 3 and Kozon G R:
Review of Material and Methods for Dustproofing
and Waterproofing Soils, Corps of Engineers

Waterways Experiment Stations. Miscellaneous
Paper no 3-176, 1956.

VTI MEDDELANDE 307



Bilaga 1

'700 A r
A Bly, 9-77,3Åg/cm3
B Kvarts, 9-165 g/cm3

C Q=l,0 g/cm3

 

\
J

U
]

 

  

R
t
h
i
k
l
a
r

ti
ll

Iu
ng

an
,'

/.

  

 

  

  

50

A B C

25

l \
0 \ \
0 2 4 6 8

Part/'kels tor/ek, um

Figur 1. Från /14/

Diagram över hurstor viktsandel damm som tränger ned i lung-

orna för en viss partikelstorlek hos olika dammtyper. Kurva C kan an-
ses gälla för organiskt damm, t ex tröskdamm. -

The amount of'dust entering the Zungs in relation to certain particle
sizes of'diffêrent types of'dust. Curve C may be considered to apply
to organic dust, e.g. during combining. ^
Partikelstorlek 2-' particle size. Part. till lungor = ?articles to
Zungs. Bly = Lead. Kvarts 1' thz.
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Figur. 2. Relation between speed and emissions from a

grava! road by particie size. '

Figur 2. Från /32/. Förhållande mellan fordons-
hastighet och damm-bildning från en grus-
väg angivet som vikt-mängd per fordon och

engelsk mil samt del av dammet som är mindre
än 0,01 mm respektive 0,002 mm.
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Table 1. Summary of Dust Amounts

  

Dust per

Tora! Vehicle

Dust CaCO, per Day

Limestone (kg/km] (Den (kg/k m/
Roads (kg/km) month) cent) Year)

Surface aggregate

Poweshiek 56 640 50 4 370

$torv 4 680 n.d. 534

[Anna 7535 45 603
Soiä-eggregate '

Section 3 225 000 434 28.0 61

Secrion 28 225 000 256 1.1 35
Section såI 564 000 207 5.4 29
seczion 103 1 015 000 70 33.7 9.9

 

*r

aCalcium Hgnosulfonate (Iigmn) liquor added as a surface treat-

ment or as 1 percent addition to the mix.

Figur 3. Från /15/. Damm-mängd uppmätt och där-
efter omräknad till kg/km/år per fordon
på några provsträckor i Iowa, USA.

  

  

   
  

ä
3

I
I

A
V
E
R
A
G
E

D
U
S
I
D
U
O
S
I
H
O
,

K
a
/
h
q
/
m
o

 

 

  

sronv coww NS :om (1:)

731592-96qu
r-0.966

  

ATMOSPHERK:

32 Kg/ho/mo
msuc RIGHT-OF-WAY _J ,F

.71

o 1 L 4 i 1 1 1 I 1 'M a .L 1

3 5 10 20 30 50 100

msunce nom czmmms, ..

Figure 7. Bara of dust deposition
versas distance to the road center/ine.
Data were averaged from both side: of
the road and piorted on a lagar/:hmic
scale.

Figur 4. Från /15/. Dammnedfallets fördelning efter
avstånd från vägmitt uppritat i logaritmisk
skala.
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PERFORMANCE RATINGS

Rating FOrmat

The major stabilizers on the market today for erosion control due to

traffic are listed on the following pages along with their ratings. The

ratings are as follows:

1.' Excellent: .This signifies e chemical
W

that endured both qualita-

tive and quantitative tests in the laboratory as well as in the

field for a specified length of time.

Very Good: Same as excellent with the difference that additional

investigation is required.

Good: This rating signifies that the

 

'erosions however. these chamicals had

chemical had controlled

some form of complications

such as. long curing times. very strong odors. toxic nature.

very hard to clean. extremely short l

Hagginal: These ere chemicals that p

erosion control power. however, many

investigators and consequently more r

Unsatisfactogy: This signifies that

any benefit to the soil and the major

not to use the product.

ife. etc. i

ossess same degree of traffic

contradictions exist between

esearch is warranted.

the chemical did not add

ity of investigators recommend

MATERIAL

 

Aerospray 52

Alkyd-Resin (936-10)
Aniline Furfural

Aniline Hydrochloride
Furfural

AM-Q

Amoco A

Amoco B

Amercoat FV-30

Amercoat. 1987

Amercoat. 1988

Arlon llO

Arlon 310

Arlon 363

Armid D

Aroplaz 832

Aroplaz 6008

Aropol 7110

Arothane 170

Arothane 160

Arquad T-50

Ashlend CR 726

Ashland CR 851

Ashland CR 866

Ashland CR 896

Asphalt Emulsion
(no. 803-90o66)

Atlas Korez

Atlas 0267

Butapreme XR 3138

Calcium Acrylate

RATING

 

Unsatisfactory

Marginal

Excellent

Very good

Good

Very good

Very good

Unsatisfactory

Marginal

Unsatisfactory

Marginal

Harginal

Harginal

Unsatisfactory

Marginal

Unsatisfactory

Good '

Good

Good

Marginal

Good

_ Unsatisfactory

Unsatisfactory

Unsatisfactory

Very good

Unsatisfactory

Marginal

Unsatisfactory

Very good

COMMENTS

 

Did not hold up under
traffic

Is expensive

Strong surface formed

As good as the aniline.
non-toxic

Formed flexibla surface

Better with sands (cures
in lo - 15 minutes)

Better with sands

Did not set

Low canpressive strength

Very low compressive
strength

Needs more testing

Crumbly surface'

Slow cure

Heak surface

Medium hard surface

Did not harden

Needs more testing

Cures by reaction with
moisture in air

Hard crust with sands.
slow cure

Very slow curing

Better strength with
clays

Very low strength

Did not set

Very low strength

Formed strength surface

Very low strength

Low compressive strength

Did not set

Good with wet soils. is
expensive
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32

32

32

32

32
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15
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MATERIAL

 

Calcium Chloride

Celanese JDK fl

Celanese JDK 02

Celanese 13-67-5

Celanese 16-78-6

Celanese 510 + 872

Celanese 16-78-16

Celanese 16-7801

Celanese 16-77-1

Chem Re: 200

Chrome Lignin

CIBA 509+830+850

ClBA 509 + 955

CIBA 509 + 956

CIBA 509 + X8157/136

ClBA 6010 + X8157/136

ClBA 6010 + XB157/156

CIBA 6010 + 830 + 850

CIBA 6010 + 955

CIBA 6010 + 956

Coherex

BEA-70

GEA-70 and Fiberglass

DDC

Dow

Dow CX-?B

Dow Derek 321+ CX

Dow Derek 321 + 732 * CX

Dow Derakane 114

Dupont Elvax

RATING

 

UnsatisfactOry

Unsatisfactory

Unsatisfactory

Good

Marginal

Very good

Excellent

Very good

Very good

Marginal

Marginal

Harginal

Unsatisfactory

Harginal

Excellent

Very good

Good

Margina1

Marginal

Harginal

Unsatisfactory

Very good

Excellent

Good

Very good

Good

Marginal

Marginal

Very good

Unsatisfactory

_' COMENTS

 

Neal film. did not
hold loads

Very low strength

Very low strength

Good compressive strength

Low strength

High compressive strength.
with sand resin mix

High strength with sand
mines

Better with clays

Best strength with clay
mixes

Too soft. slow curing

Did not hold up loads

. Low strength

Very low strength

Low strength

Best results with clays

Very good strength with
sand

Good compressive strength

Low strength

Low c0mpressive strength

Low compressive strength

Did not harden - could
not support load

Formed strong surface

Stronger than BEA-70

Is dispersible in water

Best suited for sand

High strength

Low compressive strength

Low compressiwe strength

High compressive strength
with sand

Very low strength
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MATERIAL

 

Dupont Evanal

Edoco X-lelo1

Emlon E 100

Epon 828

Everflex G7

Exon 450

Exon 470

Exon 7351

Gelatine lSVPF

General latex vul tex

Generai Mills 151-429
e TSX-428

Geon latex 31!

Goodrite Resin 50

Heavetex ?1396

Heavetex ?1397

Hercules

HKel

HK-Z

Hysol '

[GER

Jones-Dabney (6

Jones-Dabney 07

Lauuite

Lignosulfonates

Liquid Shale Tar

HC-O Asphalt

HC-BOO

Neoprene 750

Orzan

RATING
m

COMMENTS

 

Unsatisfactory 'Did not set

Good

Good

unsatisfactory"

Harginal

Harginal

Harginal

Unsetisfactory.

"orginal

Good

Good

.Unsatisfactoryi

' Hargina

Good '

Good

Narginal

Harginal

Good f

Good

Harginal

Very good

Good '

Good

Good

Very good

Very good

Good

Good

'Unsatisfactory '

122

REF.
_III-n.

32

Both with sands and clays 32
Fonmed strong surface

Crumb1y crust

Formed flexihle surface

Low.strength

Low strength

'Did not set

_Forms hrittle surface
Better with sand:

mv)
m
7
u
u
'v
'u
n'

Better suited with sands 32

Unable to support loads .' 11

Brittle surface fonmed

Strong rubber surface'
Strong rubber surface

Low strength

Forms strong surface

Better surface then 11101

19

7

7

32

'11

11

Good compressive strength 324

Het surface. more testin
needed'

Best with clays

.5.

.32 .

High compressive strength '32
Did not hold up under
traffic

Held up under traffic
loads

Held up under traffic
1oads

Hold up under traffic
leads

Heid up under traffic
loads

Flexible surface

Strong.3' crust

'19

421

20

12

30
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HATERlAL

 

Pacific N748-N

Paczyme

Paneprime

Petroleum Resin
Emulsion 1803-89-66)

Phillips 85-6

Phillips en t
Polyco 505 '

' Portland cement " *

Petroset SB ' f.

Petroset RB

Petroset ;AX

Petroset AT

'Phosphoricihcid

Emulsion Polypropylane
and Asphalt

Prime oil

Q.A.C,

R + ii 'Acrysol

Redicote 5-35

Resin 321

Road oil

SA-l

Shell Epon 828 + V40 '

Siroc fl

SHEPS

Semi-Para

Sodium Chloride

RATING

 

Good -

Unsatisfactory

Marginal

Good

Harginal

Harginal

Unsatisfactory

Very good

Excellent

Excellent

Excellent «-
Excellent

VW 00.04
Very good

"orginal .

Unsatisfactory

Unsatisfactoryc

Good

Marginal

Harginal

Unsatisfactory

Excellent

Unsatisfactory

Good

Marginal

Unsatisfactory-

COMMENTS

 

Strong surface

Added no benefit to they
soil

Needs more testing

Strong surface. only:
with sands

Low strength

Low strength

Formed a weak surface

Formed very good stabi-
lized soil with good
strength '

Strong surface. suited for 28. l2
small size particles. ex.
pensive '

'For large particles

Suited for extra strength

For asphalts I;

Formed strong surface

Forms a strong surface

More testing needed

Unable to carry the '
traffic loads '

Did not set

Hald up under traffic

Heak. unable to hold
traffic loads -

No conclusive results

No added strength to the
soil

Both with clays and sands

Did not carry traffic
loads

Meld up under traffic

Finn surface. unable to
hold traffic loads

Contradictor results ob-

e

tained from aboratory and
field testing
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7 . Sodium Silicate n

'7 Soil Seal

12 Stabinol

34 Sulphite liquor

32 Synoset LNP

32 Thermoset 505 ra

1' . Tung oil
35. 24

Urea Resin

(USS) Test fl76

Vinsol

28 -
i Vinyl As halt (mulsion

29 (sas-sang

28 Vistron Silmar 5-3340
5

l
Vultex IvV-lO

25 ; Vultex Z-V-lDSA

5 Vultex 3-N-lO

.' Hitco/Coherex

32 Hhitesides 69-Y-l
12

28

18. 13.
33

32

15

3l

RATING

 

Marginalv

Unsatisfactory

Marginal

Good

Harginal

Unsatisfactory

Marginal

Unsatisfactory

Unsatisfactory

Unsatisfactory

Unsatisfactory

Good

Marginal

Unsatisfactory

Harginal

Marginal

Very good

COMMENTS

 

Needs more testing

Very low strength .

Good in laboratory. needs
more field testing

lnexpensive. needs more
testing. strong bonding

Low strength

Very low strength

Did not hold up under
traffic

Heak limited flexible
surface

Very low strength

Did not carry traffic
loads

Did not carry traffic
loads
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15

32

19

16. 25

32

32

19

20

32

19

34

Low strength. good perfor- 32
mance for flexure and shear
strength of clays

lack free surface

Heak coating

A good rubber surface

Sten strength

Best with sands

32

32
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Figur 6. Samband mellan lufttemperaturen och
lägsta relativa fuktighet i luften
vid vilken kalciumkloriden kan absorbera
fukt och bilda lösning enligt H Brudal
och återgivet i /34/.
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)
Dammbindningenåüåâån minskande gmsväglängd dock

alltjämt ett stort arbetsobjekt i väghållningen. Det visar detta dia-
gram som även ger en bild av den mycket stora kvalitetsförbättring
vägarna undergår: under 1960-talet.
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Figur 8. Från /18/

 

_ - Dessa diagram från Vägverkets korrosionsundersökning visar
kanske något oväntat att hygroskOpiskt salt för dammbindning ger
ett betydligt allvaråigare bidrag tiil korrosionen på bilar på gmsvagar
än vad vintersaltningen ger vid kemisk haikbekämpning.
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Kornsammansättning (siktkurvor) för befintligt ytmaterial 0-10 cm
under vägytan på Poweshiek-provvägen /17/. Materialen kunde indelas
i två grupper, den ena med finkornigt material (fine group) och den
andra med grövre material (coarse group).
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Figur 12. Poweshiek-provvägen /17/. Översiktlig plan och karaktäristik av slit-
lagermaterial.
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Table II-8. Test road sections and treatments.

_-

 

. Residual A.C. Moisturea

Section Length by dry soil control
number (ft) Additive weight (Z) method

1 500 MC-800 4 A

2 500 MC-800 4 B

3 500 Control section 4- '-

4 500 MC-800 3 A

5 500 MC-SOO 2 A

6 500 Redicote cationic 2 A

emulsion

7 _ 500 Control section '- 4-

8 500 Redicote cationic 4 A

emulsion

9 500 Redicote cationic 4 B

emulsion

10 500 Redicote cationic 3 A

emulsion

ll BOOi Control section -' *-

 

a . . . .
A -'Morsture to be controlled at the most deSLrable lelng content.
This may entail drying or additional water.

B - Moisture as existing in roadway at time of construction.

Figur 13. Poweshiek-provvägen /17/. Provsträckor
och behandling av dessa.
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Table IV-2. Additives.

__i

...__v-J-- ..

 

Manufacturer/distributor Trade name/product Chemical

Petro Chemical Co. Petro D Dust (l)a Proprietary

Central Chemical Co. SA-l (l) Proprietary

' Kelpak (l) Proprietary
Clapak (l) Proprietary

Claset (l) Proprietary

Dupont de Nemours & Co. Elvanol 71-30 (S)a Polyvinyl alcohol
Elvanol 52-22 (3) Polyvinyl alcohol

Dow Chemical C0. PVC-133-4 (S) Polyvinyl chloride
Resin P-5-2 (S) Polystyrene
BOl-Natural (S) PolyproPylene

Freeman Chemical Co. Stypol 40-2417 (1) Polyester resin
Stypol 40-5020 (1) Polyester resin

lnterplastic Corp. Corezyn 101 (l) Polyester resin
Corezyn 1323 (1) Polyester resin

Rohm & Haas Paraplex P-13 (l) Polyester resin

Paraplex P-444A (l) Polyester resin

al = liquid form; 5 =

Proprietary:

solid form.

chemical constituency not released by company.

Figur 14. Tillsatsmedel för dammbindning provade
i laboratorium enligt Hower och Denny /17/.

Table IV-4.

Z of dry soil weight.

Cost of additive, dollars/square yard. Additive content,

  

Additive 0.05 0.10 0.20 0.30 0.50 1;0

Petro 0 Dust 30.06 30.12 $0.25 $0.37 $0.62 51.20
SA-l 0.34 0.67 ' 1.35 2.02 3.37 6.70
Kelpak 0.21 0.42 0.84 1.26 2.10 4.20
Clapak 0.21 0.42 0.84 1.26 2.10 4.20
Claset 0.21 0.42 0.84 1.26 2.10 4.20
Elvanol 71-30 0.11 0.22 0.45 0.67 1.11 2.20
Elvanol 52-22 0.14 0.27 0.54 0.82 1.35 2.70
Stypol 40-5020 0.08 0.16 0.32 0.48 0.80 1.60

 

Figur 15. Materialkostnad för tillsatsmedlen i

figur 14 vid 15 cm stabiliseringsdjup.

 

Från /17/.
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Figur 16. Wilmot-provvägen /47/. Provsträckor och dammbindningsmedel.
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FIGURE 3- SCHEMATIC DIAGRAM OF HI-VOL

AND BLOWER ARRAGEMENT' I

Figur 17. Från /47/. Schematisk teckning över an-
ordning för provning av damningsbenägen-
heten genom uppsamling av damm som virvlas
upp av en luftstråle som får behandla väg-
ytan under en viss bestämd tid (normalt

' 5 min). Luftstrålens hastighet vid vägytan
var ca 8 mph (12,8 km/tim). Dammet samlades

upp på ett filter 20,3 x 25,4 cm.
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TABLE lO

PERFORMANCE RATINGS AND ROÄD CONDITIONS AFTER 5 MONTHS
SPRÄY-ON APPLICATIONS

F. ___-.

Percent1) Description of Road Condition
Rating Chemical Control ll/5/74

l Dust Control Oil 97.8 Black, very hard surface, some
potholes near shoulders, min-
imal loose material, extremely
light dust behind traffic

2 Curasol AE 92.6 Dark brown, medium hard surface,
rutted with few potholes, loose
coarse particles on surface,
moderate dust behind traffic

3 Aerospray 70 92.2 Brown, medium hard surface,
medium wear and ruts, few pot-
holes, loose coarse particles

on surface, moderate dust be-
hind traffic

4 Dust Bond lOO + F-l25 90.3 Brown, medium hard surface, mod-
erate wear, few potholes, smooth
surface, slippery when wet,
moderate dust behind traffic

5 Foramine 99-l94 58.5 Natural color, worn and rutted
surface, large amount of loose
particles, poor riding quality,
heavy dust behind traffic

6 Water O Natural color, soft when wet,
worn and rutted surface, large
amount of loose particles,
'heavy dust cloud behind traffic

    

 

1)Beräkning av 'Percent Control', se bilaga 22.

Figur 18. Wilmot-provvägen /47/. Resultat av damm-
bindning genom ytbehandling.
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TABLE ll

PERFORMANCE RATINGS AND ROAD CONDITIONS AFTER l4 MONTHS
SPRAY-ON APPLICATIONS

 

Rating Chemical

Percent
Control

Description of Road Condition
After Several Bladings 9/29/75

   

Dust Control Oil

Aerospray 70

Dust Bond lDO + F-lZS

Curasol AE

Foramine 99-l94

Water

 

76

57.3

38

 

Dark brown, hard surface, scattered
potholes, moderate loose material
but from outside the road, light
dust behind traffic

Lt. brown, several ruts and pot-
holes, large amount of loose
particles, heavy dust behind
traffic

Lt. brown, few patches of treated
surface, several ruts, large
amount of loose particles, heavy
dust behind traffic

Brown, several ruts and potholes,
large amount of loose particles,
very heavy dust behind traffic

Natural color, similar to un-
treated (water) section

Natural color, warn, numerous
ruts and potholes, large amount

of loose particles, heavy dust
cloud behind traffic

 

Figur 19. Wilmot-provvägen /47/. Resultat av
dammbindning genom ytbehandling.
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TABLE l2

PERFORMANCE RATINGS AND ROAD CONDITIONS AFTER 5 MONTHS
MIXED-IN APPLICATIONS

 

Percent Description of Road Condition

 

 

Rating Chemical Control ll/5/74

l Redicote E52 97.4 ' Black, very hard, asphalt like
Asphalt Emulsion surface, v. little wear, smooth,

no loose material, no dust be-
hind traffic

2 Dust Bond lOO + F-l25 96.l Brown, hard surface, smooth,
little wear, some loose material,
very light dust behind traffic

3 Dust Control Oil 87.2 Black, hard at spots, few ruts
and potholes, loose coarse
material, moderate dust behind
traffic

4 Dust Control Oil 84.l Black, hard at Spots, several
and Spray ruts and potholes, loose coarse

material, moderate dust behind
traffic

5 Water O Natural color, rutted, several
potholes, sunstantial loose
material, heavy dust behind
traffic

    

Figur 20. Wilmot-provvägen /47/. Resultat av damm-
bindning genom inblandning av medel i Vägens
ytskikt till 7,5 cm djup. Mätning 5 månader
efter behandling.
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TABLE l3

PERFORMANCE RATINGS AND ROAD CONDITIONS AFTER l4 MONTHS
MIXED-IN APPLICATION

 

 

 
Percent Description of Road Condition

Rating Chemical . Control After Several Bladings 9/29/75

l Redicote E52 94.8 Black, very hard, aSphalt like
Asphalt Emulsion surface, v.little wear, good

riding quality, some loose coarse
material, very little dust behind
traffic

2 Dust Control Oil , 46.0 Dark brown, hard surface at spots,
and Spray several ruts and potholes, mod-

erately high dust behind traffic

3 Dust Bond lDO + F-l25 34.5 Brown, few hard spots, numerous
ruts and potholes, heavy dust con-
centration behind traffic

4 Dust Control Oil 23.2 Dark brown, hard at few spots,
numerous ruts and potholes, heavy
dust cloud behind traffic

5 Water D Natural color, rutted, numerous

potholes, substantial loose
material, heavy dust cloud be-

hind traffic

 

 

  

Figur 21. Wilmot-provvägen /47/. Resultat av damm-
bindning genom inblandning av medel i
vägens ytskikt till ca 7,5 cm djup. Mät-
ning 14 månader efter behandling.
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TABLE 19

SUMMARY OF DUST AMOUNT AND CONTROL,
COLLECTION PERIOD MAY TO-WAY 31, 1974

   

   

 

 

J

Dust Amount Dust Amount
Kg/Km/Month Kg/Km/Year Dust Control

Chemical 130 v.p.d. 1.0 v.p.d. %

Dust Control 011 4532 418 3 54.3
: Aerospray 70 5528 510.2 44.3

?33 Water (Control) 9923 915.9 0.0
Eiê Foramine 99-194 9038 834 2 .9
áägg Dust Bond 100 + F-125 8177 754.7 17.8

5 Curaso1 AE 8986 829.4 9.4

: Dust Bond 100 + F-125 5418 500 _ 44.7
?33 Redicote E52 1534 141.6 .84.4
'§.§ Water (Control) 9803 904.8 0.0

ååêâ Dust Control 011 8680 _801.2 11.5
<3: .

 

Figur 22.

 

skikt till ca 7,5 cm djup.

Wilmot-provvägen /47/. Resultat av damm-
bindning genom ytbehandling respektive
genom inblandning av medel i vägens yt-

Summering av
damm-mängd som uppsamlats under maj månad
1975 samt mängden omräknad till kg/km/år

I sista kolumnen har dammbind-per fordon.
ningseffekten beräknats i % jämfört med
referenssträckorna som endast behandlats

Liknande %-beräkning har an-
givits i figurerna 18-21.
med vatten.
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TABLE 1

. FIELD SOILS PROPERTIES

 

 

Wiimot Road
Soi] Property Soi]

Specific Gravity 2.64

Liquid Limit, % 21.0

Plasticity Index, % 5.6

St. AASHTO, ckaxpcf 124.0

St. AASHTO, Nopt% 11.0

Mod. AASHTO, dñax,pcf 131.0

Mod. AASHTO, Wopt% 8.0

pH value 8.0

Soiubie Saits, ppm 238.0

Nitrates (N03), ppm 9.4

Phosphates (P04), ppm 2.7

Suifates (804), ppm 18.0

Organic Matter, % 0-05

Percent Passing, 8
2 microns .

Percent Passing #4 99

Percent Passing #200 28

    

1 pcf =v16 Kg/m3

Figur 23. Egenskaper hos typprov av slitlager-
grus på Wilmot-provvägen /47/.
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