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BITUMINÖSA BELÄGGNINGARS VATTENKÄNSLIGHET

Ulf Isacsson

Docent

Statens väg- och trafikinstitut

1 INLEDNING

Bituminösa vägbeläggningar består i huvudsak av stenmaterial och binde-

medel. Egenskaper hos dessa bägge komponenter är naturligtvis av avgö-

rande betydelse för hållbarheten hos en beläggning. Lika väsentligt är

emellertid att bindemedlet på ett effektivt satt häftar vid stenytan. Dålig

vidhäftning (eng. adhesion) blir resultatet om de bindningskrafter som

verkar i gränsytan hos sten-bindemedel ej är tillräckligt starka. Styrkan

hos dessa bindningar beror emellertid ej enbart på egenskaper hos

stenmaterialet och bindemedlet utan också i hög grad på de betingelser

under vilka massan tillverkats. Om effektiv bindning i gränsytan mellan

aggregat och bindemedel uppnåtts och vidhäftningsproblem trots detta

uppstår med tiden kan detta med stor sannolikhet tillskrivas inverkan av

vatten. Problem orsakade av vattnets" undanträngande (eng. stripping) av

bindemedlet från stenytan har varit kända alltsedan asfaltbeläggningar

började användas. Forskning inom det aktuella området blev exempelvis

aktuell vid Statens väginstitut redan 1931. Trots att alltså vidhäftnings-

problematiken varit känd ochaktivt sysselsatt forskare under mer än ett

halvt århundrade är kunskaper om de molekylära processer som sker i

gränsytan sten-bindemedel begränsad. Detta förhållande antyder proble-

mets komplexa natur.

Vidhäftningsproblem kan förväntas uppträda i första hand i öppna belägg-

ningar, bärlager och ytbehandlingar där vattnet lättare kan tränga in och

påverka gränsytan mellan sten och bindemedel. I täta beläggningar anses

ej vidhäftningen normalt vara något större problem. I och med införande

av dubbdäck har emellertid teorier framkastats och samband mellan



vidhäftning och slitage, något som emellertid p g a problemets komplexa

natur ännu ej kunnat påvisas.

2. PASSIV OCH AKTIV VIDHÄFTNING

När vidhäftning i bituminösa beläggningar diskuteras används ofta begrep-

pen passiv Och aktiv vidhäftning. Innebörden av dessa begrepp kan enklast

åskådliggöras med figur 1.

Om torra stenar först läggs i bindemedel och sedan i vatten och detta inte

förmår undantränga bindemedlet från stenytan sägs passiv vidhäftning

föreligga. Om däremot stenarna är våta när de läggs i bindemedlet och

detta kan tränga undan vattnet från stenytan och fästa vid denna är

vidhäftningen emllan bindemedel och sten aktiv.

Passiv vidhäftning förekommer i praktiken t ex i varmblandade massor,

vilka tillverkas av torrt stenmaterial och bindemedel. Först när massan

ligger på vägen kan den komma i kontakt med vatten. Ett praktiskt

exempel där aktiv vidhäftning föreligger är ytbehandling med asfaltemul-

sion. Vid denna tillämpning används nämligen fuktigt stenmaterial.

3 FAKTORER AV BETYDELSE FÖR BITUMINÖSA BELÄGG-

NINGARS VATTENKÄNSLIGHET

Som tidigare antytts är vidhäftning i bituminösa beläggningar ett mycket

komplext fenomen. Detta illustreras klart av de många faktorer som anses

vara av betydelse för vidhäftningen. I detta avsnitt har en sammanställ-

ning av sådana faktorer gjorts (l). Som kommer att framgå är det inte

enbart egenskaper hos systemets komponenter (bindemedel, aggregat,

vatten, vidhäftningsmedel) som påverkar vidhäftningen utan även "yttre" -

faktorer som trafik och produktionstekniska betingelser.

3.1 Egenskaper hos bindemedlet

 

3.1.1 Ytspänning och viskositet

Fysikaliska storheter hos bindemedlet som ytspänning och viskositet är av



avgörande betydelse för bindemedlets förmåga att väta torrt stenma-

terial. Dessa storheter är starkt temperaturberoende. När temperaturen

höjs minskar vätskans ytspänning och viskositet, varvid högre grad av

vätning erhålles. Vid rumstemperatur har många bindemedel så hög

viskosistet att de ej med rimlig hastighet kan väta aggregaten. Det är

därför i dessa fall nödvändigt att tillverka den bituminösa massan vid

högre temperatur. Samtidigt är det väsentligt att bindemedlets viskositet

efter avkylning är tillräckligt hög för att kunna motstå angrepp från

vatten. Vattnets förmåga att tränga undan bindemedel från stenytan anses

nämligen minska med ökad viskositet hos bindemedlet.

3.1.2 Kemisk sammansättning

Bituminösa bindemedel består av ett stort antal olika kolväten och med

dessa besläktade föreningar med skilda molekylära egenskaper. Primär

betydelse för uppkomsten av vidhäftning till stenytan har de molekyler

vars positiva och negativa laddningar ej sammanfaller, s k dipoler. Exem-

pel på grupper av molekyler närvarande i asfalt med dipolegenskaper är

ketoner, karboxylsyror och dikarboxylanhydrider.

Vilken betydelse den kemiska sammansättningen hos bindemedlet har för

vidhäftningen i bituminösa material är i stort sett okänt. Omfattande

forskningsinsatser krävs för att klargöra ett eventuellt samband. Tack

vare den mycket snabba metod-_ och apparatutveckling som skett och

fortfarande sker inom analytisk kemi och angränsande områden, bör

emellertid i dag bättre förutsättningar än tidigare finnas att angripa

denna problemställning på ett konstruktivt sätt.

Tjärprodukter anses av många ha bättre vidhäftningsegenskaper än asfal-

ter. P g a miljöskäl (jämför avsnitt 6) används emellertid tjära ej längre i

bituminösa beläggningar.

Hypoteser om betydelsen av asfaltens ursprung och halt av paraffiner har

framlagts. Vissa forskare anser att asfalter av olika ursprung har olika

vidhäftningsegenskaper. Uppgifter om att paraffiner i asfalten har negativ

inverkan på asfaltens förmåga att häfta vid stenytan förekommer i

litteraturen.



3.2 Egenskaper hos stenmaterialet

3.2.1 Mineraiogisk sammansättning

Aggregatens mineralogiska sammansättning anses ha primär beydelse för

uppkomst av vidhäftning. På aggregatytorna finns obalanserade ytladdnin-

gar. När en sådan yta täcks med bindemedel uppsöks ytan av molekyler i

bindemedlet med en till stenytan motsatt polaritet. Härvid uppkommer

förutsättning för ett termodynamiskt stabilare tillstånd (totala energin

minskar) och en adhesiv bindninguppkommer.

Aggregat indelas vanligtvis i två grupper, hydrofila och hydrofoba. Hydro-

foba ytor kännetecknas av att de efektivare attraherar bindemedel än

vatten, dvs bindemedlet kan bättre än vattnet tillfredsställa stenytans

energibehov. För hydrofila ytor är förhållandet det motsatta.

Vid diskussion av sambandet mellan vidhäftning och mineralsammansätt-

ning hos aggregatet anses i allmänhet sura aggregat vara hydrofila och

basiska hydrofoba. Påståendet att vatten har förmåga att driva av

bindemedel från ytan av ett surt stenmaterial men ej från ett basiskt är

med stor sannolikhet ej korrekt även om vissa forskare (2) menar att

generaliseringen är god. Sålunda har experimentella resultat publicerats

som indikerar att sur kvartsit uppvisar bättre vidhäftningsegenskaper än

basisk dolomit och dolerit (3). Hallberg (4) har ej kunnat spåra något

'samband mellan bergartens "surhetsgrad" och vidhäftningen.

3.2.2 Yttextur

Yttexturen beror av storleken och hårdheten hos de individuella mineral-

kort som bygger upp aggregatet, kornfogningen och porstrukturen. Meka-

nisk'a eller kemiska krafter kan påverka ytans utseende.

Texturens utseende anses ha betydelse för bindemedlets förmåga att väta

aggregatytan. I ytans ojämnheter kan luft och fukt stängas inne och

förhindra en fullständig vätning av stenytan.



3.2.3 Porositet

Stenmaterialets porositet anses kunna ha positiv inverkan på vidhäft-

ningen i bituminösa massor. Ett bindemedel tränger in i porer, sprickor

och kapillärer och låses härigenom mekaniskt till aggregatet. Alltför hög

porositet kan emellertid vara oförmånligt, då oljebeståndsdelar i asfalten

går in i stenmaterialet och bindemedelshinnan härigenom löper risk att

försprödas.

3.2.4 Föroreningar på aggregatytan

Med föroreningar avses här t ex lera, stendamm, metalloxider och inte

minst vatten. Skiktet av förorening på stenyan kan variera i tjocklek,

area, hårdhet och den styrka med vilket det binds till aggregatet. Hårda,

starkt bundna skikt bildas i allmänhet genom utfällning på stenytan av

material upplöst i grundvattnet. Exempel på mjuka, svagt bundna skikt är

lera på gruspartiklar och damm på krossat material.

Närvaro av föroreningar på aggregatytan anses inverka menligt på vid-

häftningen. Om damm finns på stenytan försvåras vätningen och bind-

ningen mellan bindemedel och aggregat blir ofta'svag. Denna effekt av

damm bör kunna minskas genom användning_ av bindemedel med lägre

viskositet.

Lera och stendamm kan också ur en annan aspekt ha skadlig inverkan på

vidhäftningen. Dessa stoftpartiklar kan nämligen fungera som emulga-

torer, finfördelad kolloidal lera sägs t o m ha anmärkningsvärd förmåga

att emulgera asfalt. Om vattnet t ex bildar den yttre sammanhängande

fasen i emulsionen blir bindemedlet finfördelat i vattnet och sköljs då lätt

bort.

3.2.5 Andra egenskaper

Ytterligare egenskaper hos stenmaterialet som kan påverka vidhäftningen

är partikelform, -fördelning och hållfasthet.

Risken för uppkomst av sprickor i bindemedelshinnan är större för skarp-

'kantade aggregat än för runda. Dessa sprickor kan sedan underlätta

angrepp av vatten. Partikelform och -fördelning är väsentliga ur vidhäft-



ningssynvinkel då dessa egenskaper har betydelse för massans hålrumshalt

och därmed vattnets möjligheter att penetrera beläggningen. Aggregatets

hållfasthet kan inverka på vidhäftningen speciellt i ytbehandlingar. Sön-

derfall av aggregat på grund av trafikens inverkan kan ge upphov till fler

gränsytor bindemedel-sten där vattnet kan attackera.

3.3 Egenskaper hos vatten

Vissa forskare menar att föroreningar i vattnet kan påverka bindningen

mellan bindemedel och aggregat men detta är på intet sätt klarlagt.

Vattnets kemiska sammansättning beror av sådana faktorer som områdets

geologi, topografi, klimat, vegetation samt "mänskliga" aktiviteter.

Vintertid används lokalt stora kvantiteter salt för att avisa vägar. Lossnar

bindemedelshinnan lättare från stenytan vid angrepp av saltlösning än vid

angrepp av 2'rent" vatten? Hittills utförda undersökningar har ej kunnat

påvisa någon negativ effekt av vägsalt på vidhäftningen mellan binde-

medel och sten.

3.4 Vidhäftningsmedlets egenskaper

Vidhäftningen kan genom tillsats av lämplig(a) substans(er) påtagligt

förbättras. Exempel på vidhäftningsbefrämjande åtgärder ges i avsnitt 6.

3.5 Trafiken

Att trafiken har stor betydelse för vidhäftningen i bituminösa belägg-

ningar får utifrån fälterfarenheter anses fastlagt. Däremot är mekanis-

men för trafikens verkan långt ifrån klarlagd. En förklaring kan vara

mekanisk bortslitning av bindemedelsfilmer, som spontant lossnat från

stenmaterialets yta. Från denna utgångspunkt är trafikens huvudsakliga

verkan den att den förhindrar beläggningens självläkning, vilken annars

skulle ske vid torkning.

En annan förklaring kan vara den pumpande verkan hjulen har på vattnet i

den våta beläggningen. De krafter som härvid uppträder är beydligt större

än de termodynamiska, som verkar i gränsytan mellan sten och binde-



medel. "Pumpkraften" har primär betydelse för lossnandet och kanske

emulgeringen av bindemedlet.

3.6 Produktiönstekniska faktorer

 

Till slut skall Också de produktionstekniska aspekterna nämnas. Naturligt-

vis kan olämpligt förfarande vid tillverkning och utläggning av massa (t ex

för låg blandningstemperatur, för kort blandningstid eller ofullständig

packning) negativt påverka vidhäftningen i beläggningen, dvs underlätta

angreppet av vatten i gränsytan bindemedel-sten.

4. TEORETISKA ASPEKTER PÅ VIDHÄFTNING

Under årens lopp har ett antal teorier för uppkomst av vidhäftning i

bituminösa beläggningar liksom ett antal modeller för hur vidhäftningen

mellan bindemedel och aggregat upphör föreslagits. Ingen av dessa teorier

eller modeller kan ensam förklara vidhäftningelns komplexa natur. Den

intresserade hänvisas till ref. 1, där en kortfattad sammanfattning av

sådana teorier och modeller ges.

5 TESTMETODER

För att kunna göra en förutsägelse om egenskaper hos den färdiga

beläggningen är det nödvändigt med lämpliga laboratorietestmetoder.

Under årens lopp har ett mycket stort antal metoder beskrivits med vars

hjälp man sägs kunna mäta vidhäftningen i bituminösa blandningar. Många

av dessa metoder uppfyller ej grundläggande kriterier för en användbar

analysmetod. Så bör t ex den aktuella storheten kunna kvantitativt

registreras på ett objektivt sätt med god reproducerbarhet. Metodens

differentieringsförmåga skall vara. stor, dvs metoden skall effektivt

gradera de olika analysproverna med avseende på deras vidhäftningsegen-

skaper. Analysförfarandet skall helst vara enkelt och analystiden ej för

lång. Apparaten skall kunna anskaffas för en rimlig kostnad om metoden

skall få större spridning. För att laboratorietesten skall kunna ge en



uppfattning om egenskaper hos den färdiga produkten bör beredning och

konditionering av provet ske på ett så "verklighetsnära" sätt som möjligt.

En metod som äger alla dessa och kanske andra önskvärda egenskaper är

ej möjlig att finna.

Situationen inom området "Metoder för bestämning av vidhäftning i

bituminösa material" kan karaktäriseras som "snårig". Detta påstående

kan illustreras med det faktum att vad som benämns "vidhäftning" mäts i

så skilda dimensioner som % yta (täckningsgrad), vikt-96 (nötningsgrad),

minuter (tid till brottuppkomst), A kp (stabilitetsminskning),u cal/sek.g

(vätningsvärme), dyn/cm2 (fri ytenergi), 0C (kritisk adhesionstemperatur),

g/ml (konc. sodalösning) m fl.

Möjligheterna till en direkt jämförelse mellan resultat erhållna med olika

metoder är därför'starkt begränsad.

I det följande ges en kortfattad beskrivning av ett fåtal metoder. Många

fler finns föreslagna i litteraturen. Den intresserade läsaren hänvisas i

första hand till ref. 1 för vidare information.

5.1 Metoder för opackad massa

5.1.1 Indränkningstester (statiska och kemiska)

Vid indränkningstest (se figur 2) placeras det med bindemedel täckta

aggregatet i destillerat vatten under bestämd tid och vid given tempera-

tur, varefter täckningsgraden bedöms visuellt. Dynamisk test skiljer sig

från statisk genom att provet utsätts för någon form av mekanisk

bearbetning, t ex skakning eller omrörning. Vid kemiska indränkningstes-

ter studeras den samtidiga inverkan av kokande vatten och kemikalier

(salter) på bindningar mellan sten och aggregat.

En variant av dynamisk indränkningstest är den s k rullflaskmetoden:

En bestämd mängd makadam (normalt 5.6-8 eller 8-12 mm) blandas med

bindemedel och placeras i en speciell glasflaska (figur 3) som fylls med en

viss mängd destillerat vatten. Flaskan försluts med en gummipropp



genomborrad av ensnedställd glasspatel, vars ände når till flaskans botten

vid periferin. Flaskan rullas i rumstemperatur med en rotationshastighet

av 40 varv/min. Efter bestämda tidsperioder bedöms täckningsgraden

okulärt.

5.1.2 Kritiska aspekter på indränkningstester

Många kritiska synpunkter på indränkningstester kan ges, t ex

1 Graden av stripping mäts okulärt

2 Opackad massa används

3 Vid statisk test görs inget försök att simulera_ inverkan av

trafikbelastning. Å andra sidan kan fastslås att vid dynamisk

Lesr sättet att simulera trafikbelastningen är orealistiskt.

4 Att, som vid kemisk test, använda saltlösningar i kombination

med extremt hög temperatur för att evaluera vidhäftnings-

egenskaper hos beläggningsmasor får anses orealistiskt.

5 Ensgraderat stenmaterial används i allmänhet.

Sammanfattningsvis kan sägas att den grundläggande kritiken mot

indränkningstester är att de ej efterliknar förhållanden på väg och att

någon korrelation med fältresultat ej påvisats (2). Trots uppenbara brister

hos dessa testmetoder har de under årens lopp använts flitigt i belägg-

ningslaboratorier världen över. Förklaringen till detta förhållande är

sannolikt att analyserna i fråga är enkla att utföra.

5.2 Metoder för packad massa

 

Vid indränkningstester används ensartat stenmaterial och opackad massa

undersöks. Dessa bägge nackdelar har eliminerats vid olika slag av

hållfasthetsprovningar. Vid sådana provningar jämförs t ex tryck- eller

draghållfastheten hos torra provkroppar med motsvarande storhet hos

provkroppar som utsatts för angrepp av vatten.
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5.2.1 Bestämning av relativ draghållfasthet

En analysteknik som under de senaste åren rönt ett visst intresse är den

s k pressdragprovningen (splitcylindertest):

Ett antal provkroppar tillverkas enligt standardiserat förfarande. Hälften

av dessa utsätts för angrepp av vatten under bestämda betingelser medan

resten lagras torrt. Provkropparna utsätts sedan för en tryckbelastning

längs två motstående generatriser (figur 4). Genom två stålbommar för-

delas trycket över provkroppens längd och belastningsarean är konstant.

Tryckbelastningen medför en dragspänning över provkroppens vertikala

belastningsplan. När dragspänningen överstiger draghållfastheten hos

provkroppen uppkommer en spricka längs tryckbelastningslinjen. Belast-

ningen vid brott uppmätes och draghållfastheten beräknas. Förhållandet

mellan draghåilfastheten hos våta och torra provkroppar beräknas och

kallas v1dhäftningstalet. Detta tal kan betraktas som ett mått på den

aktuella "beläggningens" förmåga att motstå angrepp av vatten.

5.2.2 Andra metoder

En rad andra metoder för karaktärisering av vidhäftning i asfaltbetong har

föreslagits. Parametrar som härvid undersöks är t ex tryckhållfasthet,

slaghållfasthet, slitagebenägenhet och benägenhet för svällning.

Icke-förstörande provningar, t ex med ultraljud, finns också beskrivna. Vid

denna typ av provning används en och samma provkropp för en serie

undersökningar.

Effekten av trafik på asfaltbeläggningar som utsätts för vatten kan

studeras i provvägsmaskiner av olika storlek. Fördelen med sådana under-

sökningar är att de är relativt "verklighetsnära". De har emellertid den

nackdelen att de ofta är mycket kostbara.

Naturligtvis kan också vidhäftning studeras i fält (provvägar). Av eko-

nomiska skäl sker detta emellertid förhållandevis sällan.
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5.3 Metoder för ytbehandling

 

För kontroll av vidhäftning i en ytbehandling utförs oftast s k dopp-

ningsprov. En variant på denna typ av provning utförs vid Statens väg- och

trafikinstitut (VTI)på följande sätt:

Bindemedel hälles i en flatbottnad skål så att en film av ungefär 1,5 mm

tjocklek erhålles. När bindemedlet antagit lämplig testtemperatur

påhälles vatten försiktigt tills bindemedlet fullständigt täckts. Ett antal

stenar av det material som skall användas spolas med vatten fullständigt

rena från damm och lera och trycks ner i bindemedlet. Efter 5, 10, 30 och

60 minuter lyfts ett par stenar upp och den sidan som legat mot

bindemedlet granskas okulärt med avseende på täckningsgrad.

Vid denna provning bestäms den aktiva vidhäftningen. Den passiva vid-

näftningen kan bedomas om vattnet tillförs först sedan stenarna fått tid

att häfta vid bindemedlet.

Vid det beskrivna förfarandet bedöms som nämnts vidhäftningen (täck-

ningsgraden) okulärt (subjektivt). Flera metoder har beskrivits där vid-

häftningen kan bestämmas kvantitativt och objektivt, t ex den franska

Vialit-metoden (5). Ingen av dessa har emellertid fått någon större

spridning i Norden.

6 VIDHÄFTNINGSMEDEL

Problem i bituminösa beläggningar orsakade av bristfällig vidhäftning

mellan bindemedel och sten kan begränsas eller elimineras genom vidhäft-

ningsbefräm jande åtgärder.

För att förbättra vidhäftningen används två olika tillvägagångssätt. Ett

förfarande är att förbehandla stenmaterialet med lämpligt tillsatsmedel

innan massan blandas. Vanligare är emellertid att till bindemedlet sätta

ett ytaktivt ämne.

Ytaktiva ämnen består av långa molekyler vars ena ände är polär och den

andra icke-polär. Den icke-polära delen av molekylen är kemiskt besläk-
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tad med molekylerna i bindemedlet och har därför stark affinitet till

bindemedlet. Den polära gruppen har stark affinitet till stenen. Det

ytaktivta ämnet kommer alltså att fungera som en slags brygga mellan

bindemedel och sten.

De mest använda vidhäftningsmedlen består av sk fettaminer, som

tillverkas med fettsyror som utgångsmaterial och som består av en

kolvätekedja med en eller flera aminogrupper.

Många vidhäftningsmedel är ej värmestabila när de inblandats i bindemed-

let, beroende på att aminogrupper reagerar kemiskt med vissa av binde-

medlets komponenter. Av bl a denna anledning har vidhäftningsmedel

hittills inte i någon större utsträckning använts vid tillverkning av

asfaltbetong i Sverige. I dag finns emellertid på marknaden värmestabila

vidhäftningsmedel tillgängliga. Som en förklaring till den ökade skade-

frekvensen, som kunnat iakttas på våra vagbeläggningar under de senaste

åren, har hypotesen om bristfällig vidhäftning framkastats. Intresset för

tillsats av vidhäftningsmedel även i varmblandade massor är därför för

närvarande relativt stort.

Av ekonomiska skäl måste vidhäftningsmedel vara effektiva vid låga

halter. Normalt är också halten amin vid olika tillämpningar mindre än

1 vikt-% räknat på bindemedlet.

Vidhäftningsmedlet får ej påtagligt påverka bindemedlets egenskaper, tex

dess viskositet.

Vidhäftningen kan förbättras även utan användning av vidhäftningsmedel

som ger aktiv vidhäftning. Man nöjer sig med att åstadkomma en passiv

vidhäftning eller att förbättra förefintlig passiv vidhäftning. Man talar då

om vidhäftningsförbättrande åtgärd.

En vidhäftningsbefrämjande åtgärd som tidigare använts vid tillverkningen

av asfaltbetong är s k tjärinbränning. Stenkolstjära har mycket god passiv

vidhäftning till de flesta stenmaterial. Tjärinbränningen tillgår så att en

liten mängd tjära blandas in i det heta' stenmaterialet före tillsatsen av

asfalten. Tjäran tränger in i eventuella håligheter och sprickor i stenarna,
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de lättflyktiga beståndsdelarna i tjäran avdunstar och en hård beckåter-

stod erhålls, som sitter hårt fast på stenen. När asfalten sedan tillsätts

häftar den vid becket på stenen. Det på detta sätt åstadkomna förbandet

mellan bindemedlet och stenen påverkas icke lätt av vatten. I dag är

tjärinbränning ej aktuell eftersom tjärprodukter av hälsoskäl ej får

användas i väggbyggnadssammanhang.

För kallblandade massor har Shell lanserat en tillverkningsmetod, som fått

namnet Wet Mix. Enligt denna blandas vått stenmaterial först med

0,5-1 % släckt kalk och därefter med asfaltlösning innehållande en

organisk syra, t ex tallolja. Syran reagerar med kalken under bildning av

kalktvål, vilken verkar som vidhäftningsmedel. En förhållandevis god

vidhäftning erhålls. Kalktvålarna bildar med tiden ett skelett i bindemed-

let, och metoden är kanske därför av speciellt intresse för stabilisering.

Idag (1985) är intresset för släckt kalk som vidhäftningsmedel stort i bl a

USA.

7 SLUTKOMMENTAR

Trots att forskning inom området "vidhäftning i bituminösa beläggningar"

pågått under mer än ett halvt sekel är kunskapen om de molekylära

processer som sker i gränsytan mellanbindemedel och sten starkt

begränsad. Detta förhållande antyder ämnets komplexa natur.

Upplösningen av bindningen mellan bindemedel och sten, som orsakas av

vattnets angrepp, ger ofta upphov till stora skador i beläggningen. Denna

typ av skador medför årligen stora ekonomiska förluster för samhället,

vilket motiverar kraftfull satsning på forsknings- och utvecklingsarbete

inom detta område. Primärt måste vidhäftningen kunna kvantifieras, dvs

lämpliga mätmetoder måste utvecklas. Detta förutsätter i sin tur bättre

kunskaper rörande de fysikalisk-kemiska processer, som sker i gränsytan

bindemedel-sten.
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Figur 2. Olika typer av indränkningstest.
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