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BITUMINÖSA BELÄGGNINGARS VATTENBESTÃNDIGHET - en kort
redogörelse för svenska forskningserfarenheter

Rapport till utskottsmötet på Färöarna den 30 juni 1986

Av Ulf Isacsson
Statens väg- och trafikinstitut
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Forskning rörande bituminösa beläggningars vattenbeständighet ("vid-

häftning") startade i Sverige redan 1931.

Såväl grundläggande som tillämpat forskningsarbete har utförts. Den

person som framför allt förknippas med detta arbete är Sten Hallberg.

Forskningen kulminerade under 1950-talet med utvecklingen av olje-

grustekniken.

I rapporten ges en kort redogörelse för den forskning som utförts liksom

en sammanställning av de laboratoriemetoder, som använts för bedöm-

ning av beläggningars vattenbeständighet.

Ett försök görs att uppskatta den svenska förbrukningen av vidhäft-

ningsmedel 1986.

Slutligen refereras den aktuella debatten rörande hälsorisker i samband

med användningen av vidhäftningsmedel i varmblandad asfaltbetong.





1 INLEDNING

För hållbarheten hos en bituminös beläggning är det av avgörande

betydelse att bindningen mellan sten och bindemedel är stark, dvs att

vidhäftningen är god. Om bra vidhäftning uppnåtts och trots detta

vidhäftningsproblem med tiden uppstår kan detta med stor sannolikhet

tillskrivas inverkan av vatten.

Att vatten kan tränga undan bindemedlet från stenytan har sedan lång

tid varit känt. Grundläggande forskning rörande "strippingproblemati-

ken" startade t ex redan 1931 vid dåvarande Svenska Väginstitutet i

Stockholm .

Vid diskussion av beläggningars vattenkänslighet brukar man ofta skilja

på passiv och aktiv vidhäftning. Innebörden av dessa begrepp kan

enklast förklaras på följande sätt:

Om torra stenar först täcks med bindemedel och sedan läggs i vatten

och vattnet därvid 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 mellan bindemedlet och stenen

aktiv.

I varmblandad asfaltbetong är vidhäftningen passiv (stenmaterialet

torrt) medan aktiv vidhäftning är nödvändig i tex oljegrus (fuktigt

stenmaterial).

Vidhäftningsproblem kan förväntas uppträda i t ex öppen asfaltbetong,

asfaltgrus och ytbehandlingar där vattnet relativt lätt kan påverka

gränsytan mellan sten och bindemedel. Tät asfaltbetong har däremot

länge ansetts "problemfri" i detta avseende. Under de allra senaste åren

har emellertid denna uppfattning ifrågasatts från en del håll. Man har

menat att den ökande trafikmängden i kombination med produktionsbe-

tingade problem som separation kan leda till "strippingproblem" även i

tät asfaltbetong, vilket i sin tur påskyndat nedbrytningen av belägg-

ningen.



2 GRUNDLÄGGANDE FORSKNING

2.1 Allmänt om vidhäftning

 

Som tidigare nämnts startade i Sverige forskningen kring vidhäftning

mellan bitumen och sten i början av 1930-talet och pågick sedan mer

eller mindre intensivt under ca 3 decennier. Den person som framförallt

förknippas med denna forskning är Sten Hallberg, vars första publika-

tion (35-1) inom detta område utkom 1935. I denna publikation beskrivs

bl a experiment med de "vidhäftningsbefrämjande lösningsmedlen" naf-

talin och träolja.

1939 utkommer den första "renodlade" svenska rapporten (39-1) om

heläggningars vattenbeständighet. Hallberg karakteriserar själv det

arbete som beskrivs i denna, rapport som "ett försök att tillämpa

resultaten från den allmänna ytkemiska forskningen på specialfallet

stenmaterial-bindemedel-vatten". I rapporten beskriver Hallberg expe-

riment som antyder att en förbättring av vidhäftningen kan uppnås

genom tillsats av "tvålartade" ämnen till bindemedlet. Hallberg nämner

också att inblandning av några procent cement i stenmaterialet förbätt-

rar vidhäftningen ibland ganska avsevärt under förutsättning att sten-

materialet får ligga tills cementet bundit. Hallberg måste dock konsta-

_- tera att "målet , som är en så god vidhäftning att bindemedlet förmår

tränga undan vattnet från en våt stenyta" ännu ej uppnåtts. "Tekniken

går emellertid raskt framåt, och det förefaller ej otroligt att man skall

kunna finna den eftersträvade metoden. En sådan uppfinning eller

upptäckt kommer att kraftigt inverka på beläggningsteknikens utveck-

ling".

Den grundläggande forskningen rörande vattens skadliga inverkan på

bituminösa beläggningar fortsatte under hela 1940-talet vid Statens

Väginstitut. Vidhäftningsproblemet studerades på olika sätt (50-1):

- rent fysikaliskt, genom mätning av de krafter som uppträder i

gränsytorna mellan sten och bindemedel

- genom hållfasthetsmåtningar på beläggningsmassor utsatta för vat-

ten och dynamiska krafter



- genom försök i institutets provvägsmaskin

- genom fältförsök

I en omfattande publikation från 1950 konstaterar Hallberg (50-1) att

samtliga undersökningar har visat "att vidhäftningen har fundamental

betydelse för beläggningarnas kvalitet, och att den mången gång är

långt ifrån tillfredsställande". Hallberg nämner vidare att den pågående

forskningen (1950) var inriktad på att finna aktiva Vidhäftningsmedel

och utförda försök visade att sådana ämnen fanns (se avsnitt 2.2).

I sistnämnda publikation (50-1) beskriver Hallberg enbart fysikaliska

undersökningar, dvs undersökning "rörande krafterna i gränsytorna mel-

lan sten, vatten och bindemedel utan vidhäftningsbefrämjande till-

satser". Vid dessa undersökningar används en speciell laboratorieutrust-

ning utvecklad vid institutet. Utrustningen benämns "vidhäftningsmäta-

re" och beskrivs närmare i avsnitt 4.6.

2.2 Vidhäftningsmedel

 

2.2.1 . êmingr

Mer omfattande försök med olika Vidhäftningsmedel för vägändamål

påbörjades vid Statens Väginstitut 1947. Arbetet utfördes i nära samar-

bete med dåvarande Liljeholmens Stearinfabrik. Tyvärr är dokumen-

tationen kring detta forskningsarbete mycket begränsad; endast en mer

omfattande publikation inom detta område har påträffats (56-1).

I en publikation från 1956 beskriver Zvejnieks (56-1) undersökningar av

renframställda, mättade och omättade fettaminer med olika kedjelängd

och hur effektiva dessa är som Vidhäftningsmedel. Även tre kommer-

siella preparat undersöktes. En kombination av olika undersökningsme-

toder användes:

- mätning av ytspänning mellan vatten och bindemedel,

- mätning av vidhäftningskraft med den i avsnitt '4.6 beskriva "vid-

häftningsmätaren",

- undersökning av beläggningsmassors relativa draghållfasthet efter



vattenlagring och mekanisk bearbetning (se avsnitt 4.5).

Exempel på resultat från Zvejnieks undersökningar ges i figurer 1-3.

I figur 1 åskådliggörs den relativa draghållfastheten för beläggnings;

massor med bindemedel försatta med lvikt-% av olika aminer. För

mättade fettaminer erhålls ett maximum vid 14 kolatomer. Omättade

aminer är något mindre aktiva med "aktivitetsmaximum" vid 18 kol-

atomer. Den kommersiella produkten Diamin HPL "överträffar" dock

samtliga undersökta monoaminer.

I figur 2 visas motsvarande resultat för mättade fettaminer vid 3 olika

halter. Man kan observera en viss förskjutning av aktivitetsmaximum

mot större molekyler (16-18 kolatomer) när halten amin ökar till

2 0

Figur 3 visar tydligt den positiva effekt som mättade fettaminer har för

bituminösa beläggningars vattenbeständighet.

Zvejnieks genomförde också en mindre serie bestämningar av relativ

draghållfasthet för att bedöma kalkstensfiller ur vidhäftningssynvinkel.

Massorna tillverkades av bindemedel som innehöll l vikt-% av "Fett-

amin HPL tekn." och stenmaterial (Stockholmsgranit) i vilket fillerfrak-

tionen var ersatt av kalkstensfiller. Resultaten är intressanta då de

visar att

- enbart kalkstensfiller ej verkar direkt vidhäftningsförbättrande

- aminens vidhäftningsförbättrande effekt i varmblandad massa ej

nedsätts av kalkstensfiller.
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2.2.2 _Eettsygor_

I slutet av 1950-talet utfördes också laboratorieundersökningar av

fettsyror som vidhäftningsmedel i varmblandade massor (59-1, 60-1).

Härvid användes genomgående den dragprovningsmetodik som om-

nämnts ovan och som beskrivs i avsnitt 4.5. Det skall observeras att det

är den passiva vidhäftningen som bestäms i denna provning (stenmate-

rialet torrt när det blandas med bindemedel).

I figur 4 sammanfattas undersökningar med tre olika typer av stenmate-

rial (granit, kvarts och fältspat). "Man ser att verkan tilltar med

stigande molekylvikt hos de olika syrorna. Molekylvikten är nämligen

lägst för myristinsyra och högst för behensyra. Dessa syror är kemiskt

mättade. Den omättade syran - oljesyran med nästan samma molekyl-

vikt som stearinsyra - har en betydligt svagare verkan".

Ytterligare undersökningar med fettsyror som vidhäftningsmedel har

utförts (60-1). I en serie försök byttes finmaterialet (<0.074 mm) i

granitiskt stenmaterial ut mot finmaterial av kalksten. Vid dessa försök

användes 1.5 vikt-% av ett handelspreparat av mättade fettsyror inne-

hållande 14% palmitinsyra, 70% stearinsyra och 14% arakinsyra. Granit

("Stockholmsgranit") <0.074 mm ersattes helt eller delvis med kalk-

stensfiller. Resultaten illustreras i figur 5.

Vidhäftningstalet minskar sålunda snabbt vid liten halt av kalkstensfil-

ler för att sedan bli praktiskt taget konstant upp till den högsta använda

halten. Orsaken till detta kan vara att fettsyrorna i första hand

absorberas på kalkstensytorna så att deras verksamma halt i bindemed-

let intill det grövre, granitiska stenmaterialet blir minskad (60-1).
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2.2.3 Ijâ'rgrgdgkteg_

Hallberg menar (53-1) att tjäror ofta ger bättre vidhäftning till

stenmaterialet än bitumen men säger dock samtidigt att "denna regel

långt ifrån är undantagslös". Det finns "svenska stenmaterial, som

otvetydigt haft bättre vidhäftning till asfalt än till tj ära".

När tjära används som vidhäftningsbefrämjande medel sker detta an-

tingen genom inblandning av tjära eller tjäroljor i bitumenet eller

 



genom förbehandling av stenmaterialet med en tjärprodukt innan bitu-

menet tillsättes.

Enligt Hallberg (53-1) är det inte riskfritt att blanda in tjärprodukter i

ett bitumen då den inre strukturen i bitumenet ofta bryts sönder vid

tjärtillsats.

På grund av hälsorisker med stenkolstjära är det förbjudet att använda

denna typ av bindemedel för vägändamål i Sverige sedan mitten av

1970-talet (avsnitt 6.1).

2.3. Aminers värmestabilitet

 

Det är sedan länge känt att aminers effekt som vidhäftningsmedel avtar

med. tiden på grund av kemiska reaktioner mellan aminer och vissa

substanser i bindemedlet. Några systematiska undersökningar inom

detta område har inte utförts i Sverige.

Vid undersökningar av aminers värmestabilitet i vägoljor och bitumen-

lösningar kunde man vid Statens Väginstitut på 1960-talet bl a konstate-

ra att peroxider i bindemedlet i hög grad påverkade reaktionshastighe-

ten (67-1). Vid upplösning av amin i blandningar av petroleumolja och

fotogen, som var avsedda att användas vid dammbidningsförsök, visade

det sig vid några tillfällen att den "uppmätta" aminhalten var mindre än

den "förväntade". Vid närmare undersökning visade det sig att aminen

upplöst i fotogen snabbt förstördes. Försöken upprepadessedan med

andra prov av fotogen men haltminskningen i dessa var mycket mindre.

Vid mer ingående analys visade det sig att det aggressiva fotogenet

hade abnormt hög halt av peroxider.

När bindemedlets temperatur stiger ökar hastigheten för nedbrytningen

av aminer. Detta illustreras i figur 6. I dessa försök har två olika

bitumen av sort BZOO använts. Aminen är Diamin OL från ScanRoad

(83-1).

Man ser också av figur 6 att bindemedlets syratal har betydelse för

inaktiveringen av aminer; högre syratal medför snabbare nedbrytning av
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aminen. Samma slutsats kan dras av figur 7 som illustrerar nedbryt-

ningen av stearinamin i olika vägoljor vid 24 timmars lagring vid lOOOC

(84-1).
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För att säkerställa en "funktionell" halt av amin i en bituminös

beläggning är det alltså nödvändigt att beakta bl a stenmaterialets och

bindemedlets kemiska egenskaper samt bindemedlets lagringstid och -

temperatur.

3 TILLÃMPNINGAR

3.1 Oljegrus

Under 1930-talet gjordes i Sverige upprepade försök att behandla

grusvägar med olja, ofta med otillfredsställande resultat (57-1).
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Under 1940-talet förekom däremot knappast någon oljebehandling av

grusvägarna.

I och med att effektiva vidhäftningsmedel blev tillgängliga i början av

1950-talet uppkom tanken att otillräcklig vidhäftning kunde ha varit en .

väsentlig orsak till svårigheterna med oljebehandlingarna under 1930-

talet.

Under 1953-55 utvecklades två utförandetyper, "dubbel oljning" och

"slitlager av föroljat grus" som 1956 provades i stor skala (200 km). Den

första typen är en "dubbel ytbehandling med grus" medan den andra

typen är vad vi idag kallar oljegrus. För den intresserade hänvisas till en

detaljerad beskrivning i ref. (58-1).

Vad gäller vidhäftningsmedel blev det snart uppenbart att aktiv vidhäft-

ning krävdes för att produkter tillverkade av vägolja, t ex oljegrus,

skulle bli hållbara. "Sin förmåga att fästa vid våta stenytor måste oljan

också behålla under lång tid eftersom bindemedelsfria stenytor ständigt

nybildasli massan. Vidhäftningsmedlets förmåga att ge aktiv vidhäftning

måste sålunda bestå trots inverkan av luft, sol och frost, genomsippran-

de vatten samt trafik" (58-1).

Vid de försök med vägolja som utfördes under 1950-talet, användes i

regel stearinamin i en halt av 1.5 vikt-°/o räknat på bindemedlet. Härvid

ansåg man sig arbeta "med viss säkerhetsmarginal". Kostnaden för

vidhäftningsmedlet var emellertid så stor (ca 10% av totalkostnaden)

att man ansåg det nödvändigt att minska kostnaderna om detta var

möjligt. 1957 utfördes därför ett stort antal provsträckor (ca 90 st) med

olika vidhäftningsmedel och olika halt av dessa i syfte att finna en

lägsta "fungerande" halt. Våren 1959 då provsträckorna observerades

för sista gången kunde man bl a konstatera att en på alla provsträckor-

na godtagbar vidhäftning erhölls med 1.5 vikt-% stearinamin och

1.0 vikt-% stearindiamin (59-1).

Utvecklingsarbetet med oljegrus fortsatte under 1960-och l970-talen,

bla genom laboratorie- och fältprovningar av olika, kommersiellt

tillgängliga vidhäftningsmedel (73-1, 74-1). Såväl fasta som flytande
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preparat (vid 10°C) undersöktes och utfallet varierade starkt för de

undersökta preparaten.

3.2 Ytbehandlingar

 

Redan 1911 utfördes de första ytbehandlingarna i Danmark och då med

tjära som bindemedel. Först ca 20 år senare kom denna beläggningstek-

nik till Sverige (31-1).

Under 1930- och 40-talen utfördes i Sverige ett stort antal ytbehand-

lingar, ofta med blandningar av asfalt och tjära som bindemedel (36-1,

48-1). Resultaten var inte alltid positiva.

1948 utfördes en provväg med ytbehandlingar (94 provsträckor). på

Dalarövägen nära Stockholm. Provvägen finns beskriven i ref. 51-1 som

är den äldsta påträffade dokumentationen på svenska som beskriver

"starkt verkande vidhäftningsmedels", dvs aminers, betydelse vid ytbe-

handlingar.

De aminpreparat som användes på Dalarövägen var en produkt Armeen

TD levererad av Armour öc Co i Chicago. Preparatet bestod enligt

uppgift till 97% av primära aminer och levererades i plåtfat. Det

påminde i konsistensen om "nöttalg". Aminet smältes i en asfaltgryta

vid ca 70°C och tillsattes bindemedlet i tankspridaren där det inblanda-

des genom rundpumpning. Halten amin var 1.5 vikt-% räknat på binde-

medlet. Två patenterade vidhäftningsmedel, Nostrip och Wetfix fram-

ställda av polymeriserad amin och fettsyror undersöktes också. Wetfix

innehöll tjärdestillat. Bägge produkterna var flytande vid "vanlig"

temperatur. Tillsatsmängden var 2% av bindemedelsvikten.

Positiva effekter av de undersökta vidhäftningsmedlen kunde konstate-

ras på flera sätt. Stenar fastnade i bindemedlet som innehöll amin även

om det regnade häftigt under spridningen av stenmaterialet, dvs aminen

åstadkom aktiv vidhäftning. Om provsträckorna utfördes vid gynnsam

väderlek erhölls "förbättrad motståndskraft mot fuktighetens långtids-

verkan" när vidhäftningsmedel användes.
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Av de undersökta vidhäftningsmedlen ansågs Armeen TD vara det

effektivaste.

1959 utfördes försökssträckor med "underhållsytbehandling" för prov-

ning av olika vidhäftningsmedel (60-2). Som bindemedel användes en

asfaltlösning RMA 75 och sex olika vidhäftningsmedel undersöktes. Ett

av vidhäftningsmedlen var tillverkat i Frankrike och ett annat i USA.

Övriga preparat levererades av svenska tillverkare. Projektet omfatta-

de 14 försökssträckor. En dryg månad efter utförande "var på alla

sträckorna, undersidan av stenarna praktiskt taget helt täckta av

bindemedel". Tyvärr har ingen ytterligare dokumentation rörande dessa

provsträckor påträffats.

3.3. Bituminösa blandningsbeläggningar exklusive oljegrus

 

3.3.1 :ät asfaltbgtgng

Varmblandad tät asfaltbetongs vattenbeständighet har som tidigare

nämnts (avsnitt 1) normalt ansetts tillräcklig god utan speciella vidhäft-

ningsbefrämjande åtgärder. Av denna anledning har få undersökningar

inom detta område utförts i Sverige.

Björn Örbom beskriver (52-1) i en publikation från 1952 en provväg med

olika slag av bituminösa blandningsbeläggningar med och utan vidhäft-

ningsbefrämjande medel' i beläggningen. Provvägen omfattade 95 olika

provsträckor. Bindemedlet utgjordes av bitumen eller bitumenlösning,

med undantag för en sträcka med s.k. Compomacbeläggning, utförd med

specialemulsion. Två vidhäftningsbefrämjande medel användes som till-

sats till bindemedlet, dels amin (Armeen T), dels flytande harts, det

sistnämnda i förening med kalkning (släckt kalk) av stenmaterialet.

Halten vidhäftningsbefrämjande medel var i samtliga fall 2% av binde-

medelsvikten. Kalktillsatsen var 1% av stenmaterials vikt. '

Vid jämförelse av avnötningen (visuell bedömning) mellan provsträckor

med och utan amin "föreföll" det efter 2.5 år som om amintillsatsen

hade ökat beläggningarnas slitstyrka. Beträffande kalk-hartstillsats var

det inte möjligt att konstatera efter den relativt korta brukstiden om
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tillsatsen varit gynnsam vad gäller slitstyrkan. Att skillnaden mellan

olika provsträckor normalt var liten är inte att förvånas över då

trafikintensiteten var låg (ca 500 fordon per dygn vid trafikräkning i

oktober, dock avsevärt högre under sommaren).

Som omnämnts i avsnitt 2.2 utfördes under slutet av 1950-talet

laboratorieundersökningar av olika fettsyror som "passiva" vidhäftnings-

medel. Då dessa undersökningar antydde en positiv effekt utfördes

under åren kring 1960 ett antal provsträckor med tät asfaltbetong

innehållande fettsyror, främst stearinsyra, som vidhäftningsmedel. Nå-

gon positiv effekt av fettsyrorna vid dessa fältförsök kunde emellertid

ej påvisas (86-5) varför intresset för denna typ av tillsatsmedel snart

upphörde.

Under 1963 utfördes försökssträckor med asfaltbeläggningar av typ

Ab l6T, och med asfalt A 120 som bindemedel, i syfte att studera

effekten av inbränd tjära på stenmaterialet (73-2). Resultaten från

dessa försökssträckor visade att nedslitningen av beläggningen genom-

gående skedde i långsammare takt på de sträckor där tjårinbränning

använts än där bindemedlet utgjorts av enbart A 120. Vid tidpunkten för

detta försök (1963) var antalet fordon med dubbade däck relativt lågt.

Under senare delen av 1960-talet ökade dubbtrafiken markant. För att

studera om detta ändrat den tidigare bilden av vidhäftningens inverkan

på asfaltbeläggningars hållbarhet utfördes 1968 nya provvägar (73-2).

De vidhäftningsbefrämjande åtgärder som vidtogs var tillsats av amin,

tjärinbrânning, och användning av asfalttjära som bindemedel. Den

beläggningstyp som användes vid försöken var Ab 12 T. Under åren

1968-71 utfördes inspektion av provvägarna. Bedömningen av hållbar-

heten hos beläggningarna gjordes genom observation av ytans textur och

genom registrering av uppkomna skador i ytan. Vid tidpunkten för dessa

försök fanns ingen godtagbar metod för mätning av beläggningsslitage.

Resultaten efter 3 års trafik visade att någon markant skillnad mellan

de olika sträckorna på samma provväg ej kunde observeras, dvs några

bestämda slutsatser angående de vidhäftningsbefrämjande åtgärdernas

inverkan på beläggningars hållbarhet kunde ej dras.

Omkring 1970 hade vid Statens Väginstitut utrustning för mätning av
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slitage på beläggningar utvecklats. Denna utrustning användes bl a för

bedömning av olika vidhäftningsbefrämjande åtgärders (normalt tjärin-

bränning) effekt på beläggningsslitaget. Mätningarna utfördes på olika

försökssträckor, rutinmässigt utförda beläggningar och i VTI's provvägs-

maskin. Resultaten sammanfattas av Lilja (73-2) på följande sätt:

- Ingen entydig tendens rörande inverkan av olika vidhäftningsbe-

främjande åtgärder på beläggningens slitage har påvisats.

- Resultaten tyder på att en positiv effekt av tjärinbränning på vägar

där dubbtrafiken är av relativt ringa omfattning. Vid mer intensiv

dubbtrafik tycks däremot enbart vidhäftningsbefrämjande åtgärder

ej vara tillräckliga för att minska beläggningsslitagets storlek.

- Tjärinbränning förefaller ge positivt resultat på platser där belägg-

ningen hålls fuktig en stor del av året.

År 1969 utfördes av Stockholms Gatukontor provsträckor på "Hammar-

by Fabriksväg". Ett av syftena med försöket var att studera inverkan av

olika aminer (Stearinamin HPL, Stearinamin DHBG, Nofamin VB,

Polyrahm HO 200) i_bindemedlet på beläggningars slitagegenskaper.

Utförda beläggningar var av typ HAB 121' och aminhalten var genom-

gående i vikt-% räknat på bindemedlet. Som referens lades en sträcka

med HAb lZT utan amin.Trafikmängden var ca 9000 fordon per dygn i

vardera riktningen. Försökssträckorna med och utan amin låg 1975 helt

intakta (75-1), dvs någon positiv effekt av vidhäftningsmedel hade inte

påvisats.

Omkring 1980 kunde man i Sverige (och f.ö. i många andra länder)

konstatera en signifikant ökad skadefrekvens på olika typer av asfaltbe-

läggningar. En rad olika förklaringsgrunder till detta uppställdes; en av

hypoteserna var dålig beständighet mot vatten. 1983 utfördes i Svenska

Byggnadsentreprenörföreningens regi ett försök med syftet att studera

eventuell effekt av ett vidhäftningsmedel (Lilamin VP 75 från

Kenogard) på beläggningars hållbarhet. Vid försöket utvaldes 20 aktuel-

la beläggningsobjekt med tät asfaltbetong på olika platser i Sverige.

Provsträckor med och utan amin utfördes. Vid besiktning 1985 kunde
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man på två av provsträckorna konstatera "klart bättre resultat" när

beläggningen innehöll amin jämfört med motsvarande beläggning utan

amin (86-2). Utvärderingen av provsträckorna kommer att fortsätta

under ett antal år. Eventuellt kommer fältprovningen att kompletteras

med laboratorieförsök om så befinnes lämpligt. I samband med tillverk-

ningen av de aktuella beläggningarna togs prover från samtliga objekt

av bindemedel, vidhäftningsmedel, stenmaterial och beläggningsmassa.

3.3.2 åsfaltlögningsbetong

Vissa undersökningar av effekten av vidhäftningsmedel i asfaltlösnings-

betong (ALB) utfördes som tidigare nämnts (avsnitt 3.3.1) 1 Sverige

redan i slutet av 1940-talet (52-1). Att döma av antalet påträffade

publikationer rörande ALB var sedan intresset i Sverige för denna

beläggningstyp begränsat under ett par decennier. I slutet av 1960-talet

tycks emellertid intresset på nytt ha ökat för att åter svalna i mitten

av 1970-talet. Sedan dess tillverkas nästan ingen ALB i Sverige.

Anledningen till denna "dödsstöt" för ALB är framförallt arbetsmiljö-

skäl (hälsorisker av lösningsmedel).

Under 1968-71 utfördes såväl laboratorie- som fältförsök med ALB med

syftet "att bestämma den minsta erforderliga mängd vidhäftningsmedel,

som erfordras för att erhålla en tillfredsställande överdragning av

bindemedel på de våta stenytorna vid blandning av asfaltbetong. Vid-__

häftningen mellan bindemedel och stenmaterial i beläggningsmassan

skall också vara sådan att skador beroende på dålig vidhäftning ej

senare uppstår på beläggningen" (72- 1).

Vid undersökningarna användes två vidhäftningsmedel (amin HPL och

amin DHBG) och två bindemedel (RMA 90 och SA 90 med tjärprodukter

som lösningsmedel). Olika stenmaterial användes men kornkurvan för de

olika materialen låg i samtliga fall inom specificerat område för

Ab 16T.

Den slutsats (72- 1) som dras på grundval av dessa undersökningar är att

"det är möjligt att av amin HPL använda 1.0 vikt-% och av amin DHBG

0.6 vikt-% i bindemedlet vid arbete med asfaltlösningsbetong". En
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förutsättning för detta "är att stenmaterialet värmes så att dess

temperatur, mätt omedelbart före inblandningen i blandaren, är minst

60°C och att vattenhalten, bestämd i den färdigblandade massan är

högst 1.5 vikt-%". Ytterligare ett par reservationer mot föreslagna

halter av vidhäftningsmedel ges. Bedömningen baseras på resultat från

försökssträckor med låg trafikmängd (endast 1 av 8 sträckor hade en

trafikmängd över 1000 fordon ÅDM). Prov med föreslagna halter

vidhäftningsmedel bör därför utföras på vägar med relativt stor trafik-

mängd, t ex över 2000 fordon ÅDM. I dessa prov bör även ingå prov med

kalkhaltigt stenmaterial, då sådana material kan kräva högre koncen-

tration vidhäftningsmedel.

3.3.3 Qrängrande_a§f§lt_b_e_t9_ng

Dränerande asfaltbetong är en relativt ny slitlagertyp på svenska vägar.

Visserligen utfördes försök med en liknande beläggningstyp redan på

1940-talet men man hade då påtagliga problem att få den tillräckligt

hållbar mot påfrestningar av biltrafik. Av denna anledning användes

denna beläggningstyp endast som cykel- och gångbanebeläggning (81-1).

Den tekniska utvecklingen vad gäller tillverkning och utläggning _av

beläggningsmassor liksom tillkomsten av effektiva vidhäftningsmedel

medförde att dränerande asfaltbetong åter blev aktuell i Sverige i

mitten av 1970-talet (81-1).

Då hålrumshalten i dränerande asfaltbetong är mycket hög (omkring

20 vol-%) och vatten alltså lätt kan (och ska) penetrera beläggningen

måste beläggningens vattenbeständighet vara tillfredsställande, dvs

någon form av vidhäftningsbefrämjande åtgärd måste vidtas vid till-

verkningen.

Systematiska undersökningar av effekten av olika vidhäftningsbefräm-

jande åtgärder i dränerande asfaltbetong saknas i Sverige.

Vid försökssträckor i Västernorrlands län 1976 användes två typer av

vidhäftningsmedel, dels ett aminpreparat (Lilamin VP75), dels släckt

kalk (81-1). En jämförelse av effekten av dessa två typer av vidhäft-
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ningsmedel är svår att göra då underlaget är litet. Dessutom kan andra

faktorer än vidhäftningsmedlet, t ex kornkurva och bindemedelshalt

vara olika i de olika försökssträckorna, vilket försvårar bedömningen.

För ett par försökssträckor var sådan jämförelse dock möjlig. De bägge

sträckorna var "identiska" så när som på vidhäftningsmedlet. Den ena

sträckan innehöll 0.7 vikt-°/o Lilamin VP75 (räknat på bindemedlet) och

den andra 2 vikt-°/o släckt kalk (räknat på stenmaterialet). Efter 5 år

(1980) kunde inga större skillnader mellan de två försökssträckorna

konstateras.

Idag (1985) används normalt aminpreparat som vidhäftningsmedel i

dränerande asfaltbetong. Skälen till att släckt kalk endast undantagsvis

används är främst ekonomiska.

I Sverige tillverkas också tre speciella typer av dränerande asfaltbe-

tong. Två av dessa (Drainor resp Viacodrän) innehåller fibrer och den

tredje (Rubdrain) gummipulver. Ingen av dessa beläggningar kräver

enligt tillverkaren (Skanska, JCC resp ABV) särskild tillsats av vidhäft-

ningsmedel.

3.4. Dammbindning

 

Under senare delen av 1960-talet utfördes såväl laboratorie- som

fältförsök med petroleumprodukter som dammbindningsmedel på grus-

vägar (71-1). Bakom dessa försök låg förhoppningen att dammbind-

ningsoljor skulle vara så effektiva att totala kostnaden för underhållet

skulle understiga kostnaderna för underhåll med kalciumklorid.

Ett antal orienterande försök utfördes 1965-67 för att försöka .bestäm-

ma lämplig oljetyp, oljesammansättning och spridningsmetod. Vid dessa

försök studeras också inverkan av olika vidhäftningsmedels ytspännings-

sänkande effekt på fördelningen av oljan i stenmaterialet. De faktorer

som mest påverkade resultatet var oljans viskositet, mängd utspridd

olja, stenmaterialets kornstorleksfördelning, vattenhalt och packnings-

grad vid spridningen av oljan. "Ändringar i oljans sammansättning och

användandet av olika vidhäftningsmedel påverkade resultatet endast i

mindre grad" (71-1).
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Vid provningar i fält 1968-70 tillsattes vidhäftningsmedel till damm-

bindningsoljorna vid samtliga försök. Vidhäftningsmedlet var ett flytan-

de aminpreparat, oleinamin, som blandades med oljan utan uppvärmning

av denna. Mängden oleinamin var i vikt-% av oljans vikt.

Några av de slutsatser som dras av dessa dammbindningsförsök är

följande (71-1):

- Det har visat sig möjligt att med lämplig oljeprodukt erhålla en fast

bunden vägbana på vägar där grusmaterialets kornstorleksfördelning

legat inom idealgruszonen. På väg med grusmaterial under ideal-

gruszonen och trafik över 400 fordon ÅDM har sammahållningen i

vägbanan icke varit tillfredsställande. Den fast bundna vägbanan har

haft något bättre motståndskraft mot uttorkning och vattenpåver-

kan än enklorkaiciumdammbunden vägbana.

- Den ekonomiska jämförelsen visar att kostnaderna för oljedamm-

bundna vägar är högre än för klorkalciumdammbundna vägar. Under

somrar med lång torrperiod är skillnaden i kostnader relativt liten

men vid somrar med varierande väder betydligt högre.

Det bör observeras att ovan refererade dammbindningsförsök utfördes

innan oljekri'sen 1973-74. Idag borde de ekonomiska argumenten för

oljeprodukter till dammbindning av grusvägar väga lättare än i början

av 1970-talet. Trots detta har under de allra senaste åren intresset åter

ökat i Sverige för petroleumprodukter till dammbidning. Bakom denna

"pånyttfödelse" ligger sannolikt miljöargument.

4 LABORATORIEMETODER FÖR BEDÖMNING AV BELÃGG-

NINGARS VATTENBESTÄNDIGHET

Under årens lopp har i Sverige olika laboratoriemetoder använts för

bedömning av bituminösa beläggningars vattenkänslighet. Nedan ges en

kort beskrivning av de metoder som använts mest frekvent.
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4.1. "Doppförsök"

 

Det primära syftet med denna provning är att kunna kontrollera om

bitumenlösning avsedd för ytbehandlingar innehåller vidhäftningsmedel.

Försöket är så enkelt att det i princip kan utföras på arbetsplatsen.

"Doppförsöket" är en variant av "Immersion Tray Test" som ursprungli-

gen utvecklades vid Road Research Laboratory i England.

Vid "doppförsök" förfar man i korthet på följande sätt:

Bitumenlösning hålls i en flatbottnad skål så att ett 1-2 mm tjockt

bindemedelslager erhålls. När bindemedlet antagit omgivningstempera-

tur hälls vatten försiktigt i skålen så att bitumenlösningen blir fullstän-

digt täckt. 15-20 stenar av aktuellt material tvättas med vatten så att

sternarna blir fullständigt fria från damm och smuts. Stenarna trycks

därefter ner i bitumenlösningen. Efter 5, 10, 30 och 60 minuter tas ett

par stenar upp och den sida som legat mot bindemedlet undersöks

visuellt. Stenytan bör vara helt överdragen med bindemedel efter 10

min och skall vara helt överdragen efter 30 min om vidhäftningen skall

anses vara tillfredsställande.

4.2. "Våtblandningsförsök"

 

Syftet med denna provning är att bedöma om man kan uppnå aktiv

vidhäftning i ett oljegrus.

Material <4 mm bortskaffas från stenmaterialprovet genom torrsikt-

ning. 3kg av det material som är >4 mm överförs i en laboratorie-

blandare. Stenmaterialet blandas med 90 ml_vatten så att samtliga

stenytor är våta. 90 g vägolja tillsätts och blandas med det våta

stenmaterialet under 2 min. Därefter tillsätts så mycket vatten att det

helt täcker massan. Blandningen fortsätter under 60 minuter. Täck-

ningsgraden observeras under och efter provningen.

4.3. "Rullflaskförsök"

 

Med denna provning vill man kontrollera vilken "grad" av passiv
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vidhäftning man uppnår med ett givet bitumen (som eventuellt innehål-

ler vidhäftningsmedel) och stenmaterial. Då provningen är avsedd för

bedömning av vattenbeständigheten i asfaltbetong kan den ej betecknas

som "verklighetsnära". Den har dock jämfört med "pressdragprovning"

(se avsnitt 4.4.) den stora fördelen att den är relativt snabb och därmed

mindre kostsam.

Rullflaskförsök utförs i korthet på följande sätt (83-2):

En bestämd mängd tvättad makadam (5.6-8.0 mm) blandas med bitumen

och placeras i speciella glasflaskor som fylls med en viss mängd

destillerat vatten. Flaskorna försluts med en gummipropp i vilken

införts en snedställd glasspatel, vars ände når till flaskans botten vid

periferin. Flaskorna rullas vid rumstemperatur med en hastighet av

1.40 varv/min (om bitumenet innehåller vidhäftningsmedel av rotations-

hastigheten 60 varv/min). Stenarnas täckningsgrad, dvs hur stor del av

stenytan som är täckt med bindemedel, bedöms visuellt. På varje sten-

bindemedelskombination utförs tre provningar och utvärderingen av

täckningsgrad utförs av tre personer oberoende av varandra. Utvärde-

ringen sker normalt efter 5, 24, 48 och 72 timmar.

4.4. Pressdragprovning

 

Provningen är avsedd för bedömning av passiv vidhäftning i varmblan-

dad asfaltbetong. Metoden beskriver "i nuvarande skick" (83-2) en given

kornstorleksfördelning med öppen sammansättning. Man kan därför inte

utan vidare dra slutsatser om en tät asfaltbetongs vidhäftningsegenska-

per utifrån resultaten av "pressdragprovningen". Vad metoden närmast

ger upplysningar om är den aktuella materialkombinationens vidhäft-

ningsegenskaper i närvaro av vatten.

Vid pressdragprovning (83-2) blandas stenmaterial med bestämd korn-

storleksfördelning med bitumen. Av massan packas ett antal provkrop-

par (normalt 10 st) med hjälp av marshallhammare. Hälften av prov-

kropparna vattenmättas vid undertryck och förvaras sedan i vattenbad

vid 40°C under 3 dygn. Övriga provkroppar förvaras torrt under samma

tid och vid samma temperatur. Samtliga provkroppar tempereras i
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vattenbad vid lOOC, de torra inneslutna i plastpåsar. Efter tempere-

ringen utsätts provkropparna för "pressdragning" varvid deras draghåll-

fasthet bestäms indirekt. Utifrån resultaten av pressdragprovningen

beräknas det s.k. vidhäftningstalet (i %) som förhållandet mellan

draghållfastheten hos provkroppar som utsatts för angrepp av vatten

och draghållfastheten hos torra provkroppar. Vidhäftningstalet är ett

mått på det undersökta materialets vattenbeständighet.

4.5 Dragprovning enligt VTI's metod

Denna provningsmetod (56-1) har använts vid Statens Väginstitut (sena-

re VTI) sedan 194; för undersökning av varmblandade beläggningsmas-

sors förmåga att motstå angrepp av vatten. Metoden ger uttryckt i %

det s.k. vidhäftningstalet, som definieras som kvoten mellan draghåll-

fastheten hos vattenmättade resp torra provplattor.

En bestämning av vidhäftningstalet enligt denna metod går i korthet till

på följande sätt:

Stenmaterialet sammansätts enligt en normalkurva (största stenstorlek

5.6 mm) och blandas med bindemedel varefter massan uppdelas i två

lika stora delar. Massan lagras i 6 dygn, den ena delen i luft, den andra

indränkt i vatten. Massan packas sedan i en speciell instampningsappa-

rat benämnd Push-push till två våta och två torra plattor med dimensio-

nerna 25 x 15 x ca 3 cm. Höjden på plattorna avpassas så att hålrums-

halten blir lO-ll%. Efter lagring 1 dygn vid 25°C, de våta plattorna i

100% relativ fuktighet, de torra i luft, bestämmes plattornas draghåll-

fasthet i en dragprovapparat. Belastningsökningen vid dragprovningen är

7.5 kg/min. Som mått på draghållfastheten används belastningen vid

2.5 mm (5%) töjning. Vidhäftningstalet beräknas sedan som ovan beskri-

vits.

Metoden får anses ha både för- och nackdelar. Till fördelarna kan

räknas den att beläggningsplattor och ej cylindriska provkroppar under-

söks, vilket bättre simulerar fältförhållanden. En annan positiv' egen-

skap hos metoden kan sägas vara att de våta provplattorna tillverkas av

våt massa (alternativet är vattenlagring av torr beläggningSplatta). På
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detta sätt simuleras trafikens dynamiska verkan på den vattenmättade

beläggningen.

Till metodens nackdelar kan räknas att största stenstorlek är 5.6 mm

och hålrumshalten så hög som lO-ll%. Även ekonomiska aspekter kan

andras mot metoden då apparaturen är relativt dyrbar att anskaffa och

försöken förhållandevis tidskrävande att utföra.

4.6 Bestämning av vidhäftningskraft med Hallbergs vidhäft-

 

ningsm ätare

 

Denna metodik utvecklades på 1940-talet av Hallberg (SO-l). Den har

inte fått någon större spridning utanför VTI. Anledningen till detta kan

vara att det sten-bindemedelsystem man använder inte är verklighets-

nära". Den stenmaterialfraktionen man undersöker är 0.074-0.125 mm

och bindemedlet måste vara lättflytande (som standard använde

Hallberg en bitumenlösning MA 15, dvs en lösning med viskositeten

500 mmZ/s vid 15°C).

"Apparaten, se figur 8, består av ett glasrör, som i ett stativ hålls

lodrätt över botten på en glasskål. Mellan rörkanten och skålens botten

finns en smal springa genom vilken vätskan kan strömma fritt. Nederst i

röret fylles ett ca 8 mm högt "fillerlager" av fraktionen 0.5-1 mm av

det stenmaterial som skall provas. Häröver ifylles fraktionen 0.074-

O.125 mm av samma material till ca 8 mm höjd. Det är i detta övre

lager som den s.k. vidhåftningskraften mäts. De båda lagren packas var

för sig på standardiserat sätt. Det bindemedel som skall undersökas

hälles i glasskålen och uppsugs kapillärt i stenmaterialet.

När bindemedlet nått överytan av stenlagret får systemet "åldras" en

viss tid, varefter vatten påfylles till en viss höjd.- För varje försök

iordningsställs en serie rör med successivt stegrad vattenhöjd. Efter

någon tid bryter vattnet igenom i de rör vars vattenhöjder är större än

ett visst gränsvärde. Denna gränshöjd registreras och används för

beräkning av vidhäftningskraften, i detta fall bindemedlets vidhäft-

ningskraft. Har man i stället vatten i skålen och i stenmatrialet och

belastar med bindemedel i röret erhålls vattnets vidhäftningskraft. För
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beräkning av vidhäftningskraften krävs vidare kännedom om den s.k.

ekvivalentdiametern för kanalerna mellan kornen. Denna diameter

måste bestämmas för varje stenmaterial i särskilda försök".
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Figur 8 Vidhäftningsmätare enligt Hallberg (50-1).

En modifierad vidhäftningsmätare med dubbla rör har också utvecklats,

se figur 9. Den intresserade hänvisas till ref (56-1) för vidare informa-

tion.

För att uppnå god reproducerbarhet vid "rörförsök" krävs någon form av

konditionering av stenmaterialet, t ex behandling med vatten som

mättats vid 1 atm med koldioxid (60-1).
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A. Vatten
B. Bclasrning (10:: g)
C. Glaspelarc
D. Flytande bindemedel
E. 2 ml fraktion 0,5-1 mm
F. 5 o,c74--o.125 mm
(3.2 0,5-1 mm
H.4 » glaspärlor ø 3 mm
I. 5 » » ø 5 mm

Figur 9 Modifierad vidhäftningsmätare (56-1).

5 OMSATTNINGEN AV VIDHAFTNINGSMEDEL I SVERIGE

1986

Omsättningen av aktiva vidhäftningsmedel i Sverige 1986 beräknas bli

ca 300 ton (86-3). Detta innebär att omsättningen minskat kraftigt

under de senaste åren. 1978 t ex var motsvarande mängd ca 800 ton.

Det finns flera förklaringar till detta förhållande; en av dessa är

emulsionstillverkningen. 1986 beräknas ca 150 ton emulgator användas i

Sverige för vägbitumenemulsion medan förbrukningen av emulgatorer

1978 var mycket liten. En annan förklaring till den minskade omsätt-

ningen av aktiva vidhäftningsmedel är minskad nyproduktion av olje-

grus. 1983 var tillverkningen av återanvänt oljegrus ca 20% av totala

oljegrusproduktionen (86-6). Vid återanvändning av oljegrus
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krävs betydligt mindre bindemedel och därmed mindre vidhäftningsme-

del än vid nyproduktion.

Vad gäller passiva vidhäftningsmedel för varmblandade massor beräknas

förbrukningen bli ca 70 ton i Sverige 1986. Detta betyder att omsätt-

ningen i stort sett varit konstant under de senaste 5 åren (86-3).

6 ARBETSMILJÖASPEKTER

6.1. Tj ärprodukter

 

Bindemedel baserade på stenkolstjäreprodukter och avsedda för väg-

byggnadsändamål saluförs inte i Sverige sedan 1976 (86-1). Anledningen

till detta är de hälsorisker som är förknippade med hanteringen av

sådana produkter.

Endast ett par svenska undersökningar rörande kemiska hälsorisker vid

hantering av asfalt- och tjärprodukter har påträffats (75-2, 78-1).

Vid mätning av" cancerogena ämnen som benspyren och bensantracen i

röken från asfalt har halter uppmätts som inte nämvärt skilde sig från

de halter man uppmätt i stadstrafik. Stenkolstjåra kan emellertid

innehålla ca 100 gånger mer benspyren än ren petroleumasfalt. Svenska

mätningar på röken från vägbeläggningsarbeten med tjärbränt material

har visat att värdena för benspyren och bensantracen i detta fall är

avsevärt högre (mellan 100 och 1000 gånger) än röken från "ren" asfalt

(78-1).

Av Bygghälsan utförda mätningar (75-2) har också visat att röken från

tjärbränt material innehåller flera olika fotosensibiliserande ämnen, dvs

ämnen som framkallar eksem i kombination med inverkan av sol.

6.2. Aminer

Som tidigare nämnts har organiska aminer använts i Sverige sedan 1940-

talet som tillsatsmedel till bituminösa bindemedel.
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Det har länge varit känt att aminer ur hälsosynpunkt har vissa nackde-

lar. Aminer irriterar huden och kan vid kontakt under längre tid ge

frätskador. Aminer kan också vara allergiframkallande och i form av

ångor irritera ögon och andningsvägar.

Först 1982 framkom emellertid mer öppet klagomål från personal som

arbetar med utläggning av varmblandad beläggningsmassa innehållande

aminer som vidhäftningsmedel. Personalen klagade på akuta besvär som

sveda i hals och ögon samt illamående. Den produkt som framför allt

kom i "skottgluggen" var Kenogards "Lilamin VP75". För att om möjligt

eliminera besvären tog Kenogard fram en ny produkt "Lilamin VP75E".

Enligt uppgift (84-2) upplevdes emellertid utläggningen av massa inne-

hållande denna nya produkt som "högst besvärande". Kenogard har

därför låtit medicinsk expertis göra en toxikologisk bedömning av

"Lilamin VP75E". Av denna utredning (85-1) framgår bl a att:

- den akuta toxiciteten (giftigheten) är relativt låg

- den lokala toxiciteten är uttalad både på hud, ögon och i luftvägar

(kraftigt irriterande)

- den allmänna toxiciteten på organ efter upprepad tillförsel är

. osäker; vissa funktionella störningar kan uppträda vid måttliga doser

- någon säkerställd mutagenicitet (förändring i arvsmassan) föreligger

ej. En komponents mutagenicitet i s.k. Ames test bekräftas ej i en in

vivo-undersökning (i den levande organismen).

- inga carcinogenitetsundersökningar föreligger

- produkten har en klart allergiframkallande effekt

- en viss reproduktionstoxicitet (fortplantningshämmande) föreligger

då en komponent i produkten uppvisat klara teratogena (fosterska-

dande) effekter om än infirekt förmedlade via kopparutarmning

- produkten kan grovt klassificeras som hälsoskadlig enligt (82-1).

På grundval av resultaten från denna toxikologiska undersökning har

Vägverket genom sin Centrala Skyddskommitté bl a beslutat att (85-3):

:- berördbeläggningspersonal skall informeras av arbetsgivaren om var

och när aminer inblandas

- beläggningspersonal och personal med liknande arbetsuppgifter (t ex
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målningspatrull) skall erbjudas särskild hålsoundersökning för att

avgöra om de är atopiker, dvs är överkänsliga mot vissa ämnen

- perscner med medfödd allergisk dispositiön (atopiker) ej bör arbeta

med aminer utan kunna erbjudas annan sysselsätming. Det slutgilti-

ga ställningstagandet i denna fråga ligger dOCk hos "atopikern" själv.

Under 1985 har två "hälsoprojekt" vad avser asfaltmassa genomförts

inom Bygghälsan (85-2). Ett av projekten behandlar aminer och det

andra återanvänd asfaltbetong med rester av tjärmaterial. Resultaten

av dessa försök är ännu ej publicerade.
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