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Titel

Bindemedelsförseglingsförsök på Strängnäs flygfält. Slutrapport 1996.

 

 

Referat

Bindemedelsförseglingar utförs i syfte att hejda den pågående åldringsprocessen på lågtrafikerade bituminiösa

beläggningar. Det är främst på flygfält och kommunala gator tekniken har sin största betydelse. Genom att

tillföra ytan ett tunt skikt med bindemedel erhåller man ett flexiblare ytskikt vilket innebär att underhållscykeln

kan förlängas något eller några år. Beställare av dessa produkter är intresserade av att kunna ställa relevanta

krav på produkten. Detta projekts huvudsyfte var att jämföra olika produkter och de ytegenskaper de gav

upphov till såväl på kort som lång sikt. De ytegenskaper som studerades var friktion, textur, åldringsproces-

sen, täthet och slitage. Detta innebar bland annat att ett helt nytt sätt att mäta täthet på användes och att

slitageutrustningen Prall anpassades för dessa tunna bindemedelsförseglingar. Framför allt friktionsproble-

matikenär av stort intresse på flygfälten, därför studerades fler flygfält vilka förseglades parallellt med

försöken vid Strängnäs flygfält. De olika försöken har lett till att man kan konstatera att vissa produkter är

mer lämpliga än andra att appliceras på flygfält. Projektet har också lett till att två nya mätmetoder tagits fram

om än ej helt färdigutvecklade. Dessutom har projektet lett till utveckling av rent utförandemässig karaktär.
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Förord
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Bindemedelsförseglingsförsök på Strängnäs flygfält

Slutrapport 1996

av Per Centrell

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTT)

581 95 Linköping

Sammanfattning

Bindemedelsförsegling är en underhållsåtgärd som läm-

par sig väl på lågtrafikerade belagda ytor. På många av

dessa ytor har bituminet hårdnat och blivit sprött på

grund av ålder varvid risken för att bruket (bindemedel

och finmaterial) släpper är överhängande. Detta med-

för i sin tur att beläggningens yta blir porig och binde-

medelsfattig. Genom att bindemedelsförsegla tillför man

ytan ett tunt lager med bindemedel, oftast i emulsions-

form, som bland annat påverkar det ursprungliga binde-

medlets penetrationsvärde i ytskiktet. Andra egenskaper

man önskar påverka är ytans flexibilitet samt förmåga

att täta mot till exempel ytvatten. Bindemedelsförseg-

lingar kan utföras antingen i förebyggande eller korri-

gerande syfte.

Bindemedelsförsegling är en relativt sett billig och

enkel underhållsåtgärd, men ändå används den inte i

någon större utsträckning. En huvudanledning till detta

är att det hittills varit väldigt svårt att ställa upp samt mäta

primära funktionskrav. Ett av syftena med det i detta

meddelande beskrivna arbetet var att pröva nya metoder

för att kunna mäta vissa egenskaper. Ett annat syfte var

att undersöka de produkter som fanns på marknaden med

avseende på följande funktionskrav; våtfriktion, textur,

stensläpp och förmåga att täta ytan.

På taxibanan vid Strängnäs flygfält utfördes somma-

ren 1992 olika provytor, 15 stycken, av 8 olika firmor.

Provytornas storlek var cirka 3x 100 meter. Dessutom

lämnades tre ytor obehandlade för att fungera som refe-

rensytor.

Den främsta anledningen till att utföra en bindeme-

delsförsegling är att hejda den ständigt pågående åld-

ringsprocessen. Att uttrycka nedbrytningsprocessen i

någon form av skala är väldigt svårt. I detta projekt har

okulära besiktningar av repektive yta i förhållande till

referensytan legat till grund för bedömningen.

Att friktionen mellan yta och däck är god är av största

vikt för trafiksäkerheten både när det gäller bil- och flyg-

trafik. Vid detta försöket mättes våtfriktionen före utfö-

randet (1992), i samband med utförandet, cirka en vecka

efter utförandet och därefter vid ytterligare tre tillfällen

(1992, 1994, 1995). Mätningarna gav tydliga besked om

att olika produkter uppvisade olika friktionsförlopp. Va-

let av produkt har således stor betydelse för att säker-

ställa våtfriktionen på olika typer av trafikerade ytor. När

det gäller våtfriktion på flygfält regleras detta enligt in-
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ternationella regler av ICAO (International Civil Aviation

Organisation). Våtfriktion på vägar regleras enligt väg-

verkets tekniska beskrivning VÄG 94 och ReU, Regler

för Underhåll.

De olika ytornas textur, makrotextur, mättes första

året med två olika metoder, sand-patch och laser, TRL

- Mini textur meter. Sand-patchär den mest vanligt fö-

rekommande metoden, men laser-metoden torde i fram-

tiden komma att användas mer då den mäter ytans tex-

tur över ett större område och med betydligt större

noggrannhet. Ytterligare en fördel som laser-metoden

har är att den går mycket snabbare. En förhoppning är

att kunna uttala sig om en ytas friktion genom att mäta

dess textur. Detta får även en tid framöver stanna vid

en förhoppning, eftersom klara samband mellan friktion

och textur ännu inte framtagits. Det finns idag inte hel-

ler någon enkel metod för mätning av mikrotextur. För

att med säkerhet säga något om ytans friktion bör den

mätas med erkänd utrustning för friktionsmätning.

Om inte en belagd yta är tät eller har ett fungerande

dränerande system kan vatten bli stående i beläggningen

vilket på sikt kan få förödande konsekvenser. Närvaron

av vatten sätter nämligen bindningen mellan bitumen och

sten på hårda prov eftersom vatten har lättare att väta

en stenyta än vad bitumen har. På en åldrad yta där yt-

skiktet blivit torrt och sprött är risken att vatten tränger

ned i mikrosprickor och andra öppningar stor. På sikt

kan detta leda till att bituminet får svårt att hålla fast

stenmaterialet och risken för materialsläpp blir stor. Ge-

nom att bindemedelsförsegla belagda ytor hoppas man

täta mikrosprickor och andra ytor så att det ovan be-

skrivna scenariot ej uppkommer. Någon metod för att

mäta denna effekt fanns inte varför man i projektet var

tvungen att finna en lämplig metod för detta ändamål.

Den metod som användes byggde på att ett undertryck

skapades på en borrkärnas underyta, varvid en viss

mängd vatten på borrkärnans ovansida "sögs" genom

borrkärnan. Den mängd vatten som på en viss tid tog

sig genom borrkärnan uppmättes. Detta ledde till att ett

värde på vattenflöde för varje borrkärna kunde anges och

relativa jämförelser kunde göras.

De lågtrafikerade ytorna utsätts inte för något större

mekaniskt slitage. Däremot utsätts de, framför allt flyg-

fältsytor, för sopning/borstning och plogning varvid ris-

ken finns att material släpper. Man kan tänka sig att det



tunna bindemedelsskikt som sprids på beläggningen på

ett effektivt sätt tätar och binder ihop finmaterialet var-

vid slitaget minskar. Att mäta denna effekt är inte lätt.

Många av redan kända metoder att mäta slitage är inrik-

tade på högkvalitativa beläggningar och vägmarkeringar.

Ingen av dessa metoder passar in på bindemedels-

förseglingar. En relativt ny metod som förvisso är in-

riktad på högkvalitativa beläggningar är utrustningen

Prall. Denna metod går att ställa in så att det accele-

rerande slitaget går att likna det som åstadkoms vid en

lågtrafikerad yta. Däremot kanske det inte efterliknar de

sop- och blåsmaskiner som förekommer vid flygfälts-

hållningen.

Med utgångspunkt från resultaten av Strängnäsför-

söket utfördes med början 1994 ytterligare uppföljnings-

försök. I samtliga fem fall var det flygfält som försegla-

des och huvudinriktningen av fullskaleförsöken var att

studera friktionsförloppet. Man kunde bland annat kon-

statera att de produkter som testades hade likartade för-

lopp då det gällde våtfriktion. Många av produkterna har

svårt att klara de krav man ställer på flygfält avseende

våtfriktionen. På ett av flygfälten gavs möjligheten att

studera hur framförallt temperaturen, i luft och på yta,

vid utförandet påverkade resultatet av våtfriktion. Man

kunde med denna produkt konstatera att bästa resultat

får man om temperaturen ej är allt för hög och direkt

strålning från sol ej förekommer. Det kan i vissa fall (vid

väldigt varm period) innebära att arbetet bör utföras nat-

tetid

Av de fyra produkter som testades i detta uppfölj-

ningsarbete togs även prover vilka testades på laborato-

rium. Förutom rent kemiska analyser för att studera för-

seglingens bassammansättning gjordes också enklare

försök för att studera produkternas kapillaritetsförmåga.

En god kapillär förmåga borde vara av betydelse för hur

djupt ned i beläggningen en förseglingsprodukt kan

verka. Tre olika förseglingsprodukter jämfördes mot

vatten och det visade sig att samtliga förseglingsproduk-

ter hade bättre kapillär förmåga än vatten.

Arbetet som bedrivits med bindemedelsförseglingar

inom ramen för detta projekt har med stor säkerhet dri-

vit utvecklingen framåt. Innan projektet startade hade

man svårt att mäta några av de funktionskrav man stäl-

ler på en förseglad yta. Det här projektet har tagit fram

åtminstone två metoder som man i framtiden kan ut-

veckla och förfina ännu mer, täthetsprovning och sli-

tagekontroll. Dessutom har projektet lett till utveckling

av rent utförandemässig karaktär, när och hur skall för-

seglingen utföras. Detta projekt har också legat till grund

för den Förseglingshandbok som Förseglingsgruppen

tog beslut om att skriva. I Förseglingshandboken be-

skrivs såväl slam- som bindemedelsförseglingar.
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Fog-seal tests at Strängnäs Airport

Final Report 1996

by Per Centrell

Swedish National Road and Transport Research

Institute (VTT)

Summary

Fog-seal is a maintenance measure which is suited to

paved surfaces with limited traffic. On many of these

surfaces, the bitumen has hardened and become brittle

due to ageing, leading to a high risk ofthe mortar (binder

and fine material) loosening. This means in turn that the

pavement surface becomes porous, with a low content

of binder. Fog-seal provides the surface with a thin layer

of binder, often in the form of the original binder in the

surface layer. Other qualities we wish to be able to in-

fluence include the flexibility ofthe surface and sealing

against surface water. Fog-seal can be applied either as

a preventive or remedial measure.

Although fog-seal is a relative inexpensive and simple

measure, it is not used to a very great extent. The main

reason is that it has so far been very difficult to set and

measure primary function requirements. One of the

purposes of the work described in this report was to

test new methods ofmeasuring certain qualities. Another

purpose was to examine the products available on the

market with a view to the following function demands:

wet friction, texture, stone loss and surface sealing.

On the taxiway at Strängnäs Airport, 15 test surfaces

were laid by eight different firms during summer 1992.

The size of the test surfaces was approximately 3x 100

metres. In addition, three surfaces were left untreated

as reference surfaces.

The main reason for fog-seal is to limit the continuous

process of ageing. Expressing the degradation process

on some type of scale is very difficult. In this project

ocular inspections of the respective surface in relation

to the reference surface have been used as a basis for

assessment.

High friction between surface and tyre is of great

importance for road safety of both road vehicles and

aircraft. In this experiment, wet friction was measured

prior to laying (1992), in connection with laying,

approximately one week after laying and thereafter on a

further three occasions (1992, 1994, 1995). The

measurements provided clear proof that different

products have different friction sequences. The choice

of product is thus very important for ensuring wet

friction on different types of trafficked surface. In the

case of wet friction at airports, this is regulated according
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to international rules by the ICAO (International Civil

Aviation Organisation). Wet friction on roads is regulated

according to the National Road Administration's VÄG

94 Technical Description and ReU Maintenance Rules.

The texture, i.e. macrotexture, of the various

surfaces was measured during the first year with two

different methods, sand patch and laser, TRL - Mini

texture meter. Sand patch is the most common method,

but the laser methods will be used to an increasing extent

in the future since it measures surface texture over a

larger area and with considerably greater accuracy. A

further advantage of the laser method is that it is much

faster. It is hoped to be able to describe the friction of a

surface by measuring its texture. This will continue to

be only a hope for some time to come, since no clear

relationship between friction and texture has yet been

developed. Neither is there at present any simple method

for measuring microtexture. For a reliable description

of the friction of a surface, measurements should be

made with recognised equipment for friction

measurement.

Unless an asphalt surface is impervious or has an

effective drainage system, water may remain in the

pavement, which may have disastrous consequences in

the long term. The presence of water sets high demands

on the bonding between bitumen andstone, since water

more easily wets a stone surface than bitumen. On an

aged surface where the upper layer has become dry and

brittle, there is a risk of the water penetrating micro

cracks and other openings. In the long term, this may

prevent the bitumen from retaining the loosening. By

fog-sealing asphalt surfaces, it is hoped to seal the micro

cracks and other openings so that the above scenario is

not repeated. No method of measuring this effect was

found, and therefore the project was forced to find a

suitable method for this purpose. The method used was

based on creating under pressure on the bottom of the

drill core, so that a certain amount of water on the top

was *sucked" through the core. The amount of water

passing through the drill core within a certain time was

measured. This made it possible to state a value of the

water flow for every drill core so that comparisons could

be made.



Low trafficked surfaces are not exposed to any

great mechanical wear. On the other hand, most airport

surfaces are exposed to sweeping/brushing and snow

clearing, which entails a risk of material loosening. It is

possible that the thin layer of binder spread on the

pavement effectively seals and binds the fine material

so that wear is reduced. Measuring this effectively is

not easy. Many ofthe established methods ofmeasuring

wear are directed towards high quality pavements and

road markings. None of these methods is suitable for

fog-sealing. One relatively new method which is

intended for high quality pavements is based on the Prall

equipment. This method can be modified so that the

accelerating wear can be made to resemble that

occurring on a low trafficked surface. On the other hand,

it perhaps does not simulate the sweepers and blowing

machines commonly used in runway maintenance.

Based on the results of the Strängnäs experiment,

further follow-up experiments were conducted at the

beginning of 1994. In all five cases, fog-sealing was

applied at airports. The main orientation ofthe full-scale

tests was to study the friction sequence. Among other

things, it was found that the products tested showed

similar sequences in the case ofwet friction. With many

of the products, it is difficult to meet the demands set

by airports on wet friction. At one of the airports, it was

possible to study in particular how the air and surface

temperature during laying affected the result of wet

friction. With this product, we found that the best results

was obtained if the temperature is not too high and there

is no exposure to direct sunlight. This means that in

certain cases (very warm periods) the work should be

carried out at night. '

Samples of the four products tested in this follow-

up work were also tested in the laboratory. In addition

to purely chemical analyses to study the basic

composition of the fog-seal, simple tests were perfor-

med to study the capillarity of the products. Good

capillarity is important since it influences the depth in

the pavement to which fog-seal can act. Three diffe-

rent fog-sealing products were compared to water and

it was foundthat all of them had better capillarity than

water.

The work carried out with fog-sealing as part of this

project has in all probability driven development

forwards. Before the project started, there were

difficulties in measuring some of the function demands

set on a fog-sealed surface. This project has lead to

development of purely design character, i.e. determining

when and how fog-sealing should be applied. The project

also provides the basis for the Sealing Manual which the

Sealing Group has decided to write. The Sealing Ma-

nual describes both slurry seal and fog-seal.
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1 Inledning

Arbetet som beskrivs i detta VTT meddelande har bedri-

vits som ett delprojekt i Förseglingsgruppens verksam-

het. Denna förseglingsgrupp arbetar med regler,

rekommendationer, utförandeteknik etc. för slam- och

bindemedelsförseglingar. I förseglingsgruppen finns

representanter från branschens olika aktörer och arbe-

tet bedrivs i olika arbetsgrupper. Det i denna rapport

beskrivna projekt har ingått i arbetsgrupp "Fältförsök,

Utförande/Rekommendationer för bindemedelsför-

seglingar".

På marknaden fanns många olika produkter men

beställaren hade svårt att veta exakt vilka egenskaper

olika produkter hade. Vad leverantören "lovade" kunde

inte kontrolleras. Arbetsgruppen fick därför i uppdrag

att kontrollera de på marknaden förekommande förseg-

lingsprodukterna med avseende på olika funktionskrav.

Man önskade få svar på om man med en lämplig för-

seglingsprodukt kunde förlänga en beläggnings livslängd

medbibehållna eller bättre funktionsegenskaper så att
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tidpunkten för en kraftigare åtgärd kunde senareläggas.

Gruppens arbete utökades under 1995 då gruppen fick

i uppgift att sammanställa så kallade utförande-

rekommendationer för bindemedelsförseglingar. Dessa

rekommendationer låg sedan till grund för den i år (1997)

framtagna Förseglingshandboken. Boken går att beställa

från Svenska Kommunförbundet, ISBN 91-7099-610-5.

Arbetsgruppens sammansättning:

Per Centrell, KM AnläggningsteknikAB (tidigare VTT

Charles Krylander, Viaflex AB

Hans-Erik Fredbäck, Fortifikationsverket

Leo Hove, Vejtek (Danmark)

Mansour Ahadi, Vägverket Produktion

Kjell Hortlund, Nynäs AB

Nils-Erik Nyqvist, Luftfartsverket

Lennart Östling, Sollentuna Kommun

Robert Karlsson, Confortia AB

Samtliga medlemmar i Förseglingsgruppen redovi-

sas i bilaga 1.
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2 Bindemedelsförsegling - allmänt

I dagsläget finns ett stort antal kvadratmeter belagda ytor

som är i behov av underhåll av skiftande karaktär. Binde-

medlet i beläggningens yta påverkas ständigt av bland

annat luft och vatten. Bituminet hårdnar och blir sprö-

dare delvis beroende på att lättflyktiga beståndsdelar

avgår, men framför allt på att bituminet oxiderar under

långvarig exponering i luft. Bruket släpper sedan från ytan

och beläggningens yta blir porig och bindemedelsfattig.

I ett senare skede kan bruksförlusten leda till att även

större stenar lossnar. Dessa negativa effekter fram-

kommer normalt när belagda ytor når enålder av 15-20

år. I Sverige finns i dagsläget (1996) stora ytor som redan

har detta problem eller inom en snar framtid står inför

problemet. Exempel på ytor med ovan nämnda problem

är bostadsgator, GCM-vägar, flygfält och uppställnings-

platser. På grund av väg- och flygfältshållarnas alltmer

ansträngda ekonomi har det därför blivit extra intressant

att hitta billiga men funktionsdugliga lösningar så att det

bestånd man har idag inte bryts ned så långt att större

och därmed kostsamma underhållsåtgärder måste ut-

föras. På många av dessa ytor skulle lösningen kunna

vara bindemedelsförseglingar eftersom ytorna förutom

ålder med tillhörande problem, vilka beskrevs tidigare,

inte har andra skador.

Med bindemedelsförseglingar avses applicering av

bindemedel, i allmänhet i emulsionsform. Dess karaktär

bör vara så att det ursprungliga bindemedlets penetra-

tionsvärde i ytskiktet påverkas, man vill helt enkelt få

en ytuppmjukning av bindemedlet till stånd. En binde-

medelsanalys på ett prov med försegling bör alltså ge

ett lägre penetrationsvärde jämfört med bindemedel från

ett obehandlat prov. Det nytillförda bindemedlet skall

också ge upphov till ett tätare och flexiblare ytskikt med

eller utan påförande av något friktionshöjande medel.
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Bindemedelsförseglingar utförs i syfte att:

förebygga nedbrytning genom tätning av uppkomna

mikrosprickor i ytskiktet

- täta ytan och begränsa begynnande stenlossning

förbättra ytkarakteristika genom tätning av skarvar

och separationer

försköna utseendet hos beläggningsytan

Bindemedelsförseglingar kan utföras antingen i fö-

rebyggande eller korrigerande syfte. Även en ny belägg-

ning kan förseglas i förebyggande syfte. Försegling av

separerade ytor kan ses som både korrigerande och

förebyggande åtgärd.

Bindemedelsförseglingar är inte enbart något som

förekommer i Sverige. Den främsta utbredningen har de

hittills haft i Australien samt i USA. De ytor som i dessa

länder bindemedelsförseglas sandas oftast av med nå-

got friktionshöjande material. De rena bindemedelsför-

seglingar som detta meddelande har för avsikt att be-

skriva är inte så vanligt förekommande i utlandet. Följ-

aktligenfinns det om man söker i litteraturen väldigt få

referenser om rena bindemedelsförseglingar (Chhote L

Saraf et al, 1992, Ali A Selim & M.A. Ezz-Aldin, 1990)

och (JA. Epps et al, 1981).

Som komplement till bindemedelsförseglingar finns

också något som kallas slamförsegling. En slamför-

segling består av en blandning av bindemedel och sten-

material. Stenmaterialet är ej större än 2 mm. Åtgärden

används med fördel på ytor där nedbrytningen gått så

långt att stenmaterial börjat släppa från ytan. Slamför-

seglingar används mycket i utlandet främst USA, Spa-

nien och Frankrike.
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3 Arbetsgruppens uppgift

Underhåll med bindemedelsförsegling är både enkelt och

billigt. Varför används det då inte mer? Dels har problemet

med äldre uttorkade beläggningar inte uppmärksammats

i någon högre grad förrän nu, dels tar det tid, som med

all annan teknikutveckling, att etablera något nytt. En

svårighet med bindemedelsförsegling är att kontrollera

hur väl åtgärden verkligen lever upp till de förväntningar

beställaren har på produkten. I dagsläget finns inga bra

mätmetoder att mäta produktens funktionella egenska-

per vilket gjort att beställaren i många fall därför väljer

en för denne mera välkänd teknik.

För väg-, gatu- och flygfältshållare är funktionen hos

en utförd bindemedelsförsegling viktig. En upphandling

av bindemedelsförsegling bör därför ske i termer av

funktion och prestanda av mätbar förbättring i relation

till ursprunglig beläggning. De primära funktionskrav

som bör ställas på en bindemedelsförseglad yta är:

godkänd våtfriktion

god makrotextur

minskat stensläpp

förmåga att täta ytan
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Vid underhåll med bindemedelsförsegling förutsätts

att andra viktiga funktionskrav såsom jämnhet och tvär-

fall redan är uppfyllda, eftersom dessa ej kan justeras

genom bindemedelsförsegling.

Ett av syftena med arbetsgruppens arbete var att jäm-

föra olika förseglingsprodukter med avseende på de ovan

nämnda funktionskraven. För att kunna göra jämförelser

produkterna emellan var man tvungen att ta fram meto-

der, där sådana inte fanns, för att mäta olika egenska-

per. Arbetet sedan 1992 kan delas in i tre olika moment;

Strängnäsförsöket, Uppföljningsarbete av ordinarie för-

seglingsarbete samt Förslag till utförande/rekommenda-

tioner. Det är resultaten från de två förstnämnda arbets-

momenten som detta VTT-meddelande kommer att re-

dovisa. Det tredje arbetsmomentet låg som grund när

Förseglingshandboken skrevs. Sedan starten 1992 har

varje år ett VTT-notat kommit ut som beskriver varje års

arbete i arbetsgruppen (Centrell, P, 1994 och 1995a och

1995b). Ytterligare ett projekt påbörjades vid VTT 1994

där syftet var att studera några olika bindemedelsförseg-

lingsprodukters föryngrande inverkan på bindemedlet i

en asfaltbeläggning (Colldin, Y, 1994 och 1996.)
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4 Strängnäsförsöket

4.1 Allmänt

Under 1991 hade Förseglingsgruppen beslutat att ett

större försök med bindemedelsförseglingar skulle ge-

nomföras. Den i kapitel 1 beskrivna arbetsgruppen lade

fram ett förslag till hur ett dylikt försök skulle kunna

komma att se ut. Ambitionen var från början att genom-

föra ett rikstäckande nät av provplatser för att på så sätt

täcka in så många yttre faktorer som möjligt. Men på

grund av de ekonomiska ramar som Förseglingsgruppen

arbetade/arbetar under, begränsades arbetet till ett flygfält.

Dåvarande FortF, nuvarande FortV, ställde taxibanan vid

Strängnäs flygfält till förfogande. Till denna taxibana

inbjöds olika intressenter för att sommaren 1992 försegla

en cirka 3x 100 m stor yta. Några entreprenörer valde

att göra flera provytor. Dessa olika ytor skulle sedan ligga

till grundför arbetsgruppens fortsatta arbete. Strängnäs-

försöket omfattade såväl laboratorieundersökningar som

fältförsök. I båda fallen var det beläggningens ytegen-

skaper efter åtgärd som studerades.

4.2 Banöoverbyggnad

Taxibanan vid Strängnäs flygfält, som byggdes 1962-

63, är byggd på lera. En ny toppbeläggning lades 1978.

Slitlagret var vid projektets start alltså 14 år och objektet

var således lämpligt för att studera effekterna av en

bindemedelsförsegling på en åldrad beläggning. Slitlagret

såg bra ut, dock förekom en del sprickor av vilka en del

var lagade. Taxibanans uppbyggnad visas i figur 1.

Tabell 1 Deltagande företag och dess produkter.

Firma Produkt

Zel-Aaren Innovation AB Betong Asfalt Sealer

VägTek System AB Pentac

Skanska AB Skantec E

Skantec L

BYA-försegling

Nynäs Bitumen AB Nyseal

Mizargruppen Black Seal

NCC Heating+Nyseal

Sörmlands Väg och VT 41

Trafikarbeten AB VT42

Viaflex Vägprodukter AB Neomex 40

Neomex 40 +

Avsandning
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32 mm MAB IGT (1978)

30 mm MAB (1963)

150 mm CBN (cementbundet naturgrus)

 
400-600 mm förstärkningslager

 
NM// /-/ NY 44

Figur 1 Uppbyggnaden av taxibanan vid Strängnäsflyg-

fält, fältförsök

4.3 Deltagande firmor

I försöket deltog intressenter från hela Sverige. Vidfyra

olika tillfällen i juni 1992 utfördes provytorna. Vädret var

vid samtliga tillfällen soligt och varmt. De deltagande fir-

morna, dess respektive produkt och applicerad mängd

redovisas i tabell 1.

Applicerad mängd

0,33 kg/m?

0,14 kg/m?

0,4 kg/m?

0,2 kg/m?

0,56 kg/m?

0,2 resp. 0,3 kg/m?

0,5 kg/m?

0,5 kg/m?

0,2 resp. 0,3 kg/m?

0,3 kg/m?

0,2 resp. 0,3 kg/m?

0,6 kg/m? (emulsion)

2-3 kg/m? (friktionsmaterial)
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Totalt utfördes 15 stycken provytor, samt därtill tre

stycken ytor som lämnades obehandlade för att ha som

referensobjekt. De olika utförarna använde sig av olika

metoder för att applicera förseglingarna på befintlig yta;

handmålning, mindre spridare typ klistermoped samt

spridarbil. I bilaga 2 redovisas de olika provytornas pla-

cering på Strängnäs taxibana.

4.4 Kort om varje yta

Zel-Aaren

Produkten som spreds kallas Betong Asfalt Sealer och

är en epoxibaserad vattendispergerbar produkt. Applicer-

ingen skedde för hand.

VägTek

Väg spred produkten Pentac. Produkten spreds med

spridarbil vilket gjorde att ytan fick en jämn och bra

fördelning.

 

Bild 1 Produkten Pentac spreds med spridarbil.

Skanska

Skanska prövade två olika produkter. En emulsions-

baserad produkt kallad Skantac E och en lösnings-

baserad produkt kallad Skantac L. Ytorna spreds med

klistermoped.

Nynäs

Nynäs hade tagit fram en speciell emulsionsbaserad pro-

dukt kallad Nyseal just för ändamålet bindemedelsför-

seglingar. Nyseal spreds med klistermoped. Två olika

doseringar prövades.
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Bild 2 Produkten Nyseal spreds med klistermoped.

Mizargruppen

Mizargruppen spred för hand ut en produkt vid namn

Black Seal. Denna produkt är framställd av en gilsonitbas

kombinerad med olika tillsatsmedel.

 

Bild3 Black Seal spreds för hand.

NCC

NCC prövade en, för det här ändamålet, helt ny teknik

där man först värmde upp ytan med heater-aggregat för

att därefter välta ytan och till sist sprida Nyseal. Pro-

blem uppstod då spricklagningsmassor värmdes upp,

dessa smälte och fastnade på vältvalsen.
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Bild 4NCC värmde upp ytan innan produkten Nyseal

spreds.

Sörmlands Väg- och Trafikarbeten (SVT)

SVT prövade två produkter, VT 41 och VT 42. Med

produkten VT 41 prövade man två olika doseringar.

Ytorna spreds med spridarbil.

Viaflex

Produkten som Viaflex använde sig av kallades Neomex

40. Man spred totalt tre stycken ytor. Två ytor med olika

doseringar samt en yta vilken avsandades efter utförd

försegling. Samtliga ytor spreds med spridarbil.

Friktionsmaterialet spreds med pågrusspridare

BYA-försegling

För att få en jämförelseyta som man sedan en tid till-

baka satt vissa krav på valde man att utföra en så kallad

BYA-försegling. Skanska utförde förseglingen. Denna

försegling bestod av ett lager bitumenlösning som spreds

med Nynäs klistermoped samt ett lager sand, 0,25-2 mm

kornstorlek, som spreds för hand. Någon ordentlig vält-

ning utfördes ej, en tung lastbil användes för ändamå-

let. Avsopning av överskottsmaterial skedde någon vecka

efter utförandet.

Referensytor

För att kunna bedöma de ovan uppräknade förseglings-

produkternas förmåga att hindra fortsatt nedbrytning av

beläggningen sparades tre stycken ytor för att ha som

referensytor.

4.5 Åldrad beläggningsyta

Den främsta anledningen till att man utför en

bindemedelsförsegling är att hejda den ständigt pågående

åldringsprocessen. Att uttrycka nedbrytningsprocessen

i någon sorts skala är väldigt svårt. I detta projekt har vi

utgått från okulära besiktningar där varje förseglingsyta

jämförts med referensytorna. Och utifrån den sista be-
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siktningen gjord i augusti 1996 har varje försöksyta

bedömts med skala 1-5 när det gäller att ha hindrat

nedbrytningsprocessen. Är siffervärdet 5 innebär det att

produkten, okulärt, på ett mycket bra sätt ser ut att ha

hindrat nedbrytningen. Referensytorna har tilldelats vär-

det 3.

Tubell 2 Bedömning av okulär besiktning.

Yta Bedömning

1A - VT 41 (0,3 kg/m?) 5

2A - Neomex 40 (0,2 kg/m?)

2B - Sealer (0,33 1/m?)

3A - Pentac (0,14 kg/m?)

3B - VT 41 (0,2 kg/m?)

AA - Neomex 40(0,3 kg/m?)

4B - VT 42 (0,3 kg/m?)

5A - Sandförsegling enl. BYA (0,56 kg/m?)

5B - Referensyta

TB - Black Seal A (0,5 kg/m?)

8B - Skantec L (0,2 kg/m?)

9B - Skantec E (0,4 kg/m?)

10A - Heatad yta + Nyseal (0,5 kg/m?)

10B - Neomex 40 (0,6 kg/m2 + avsand.)

11A - Referensyta

11B - Referensyta

12A - Nyseal (0,3 kg/m?)

12B - Nyseal (0,2 kg/m?) W
W

O
E
W
W
W
W
W

Au
E
E
W
W
W

Av tabellen ovan kan man konstatera att de ytor som

ser bäst ut är yta 1A-VT41 och yta 5A-Sandförsegling

en]. BYA. Dessa båda ytor är av väldigt olik karaktär, men

ser båda väldigt bra ut. VT41 som är en renodlad binde-

medelsförsegling verkar ha hindrat nedbrytnings-

processen på ett tillfredställande sätt. Det kan bero på

att man spred relativt stor mängd per ytenhet. Även yta

4A-Neomex 40 som spreds med samma mängd ser bra

ut. Detta tyder på att man bör sprida ca 0,3 kg/m? för-

att erhålla en effekt på nedbrytningsprocessen. I tabellen

ser man att de flesta av ytorna efter fem år bedömts ha

samma karaktär som referensytan, ingen av dem har

bedömts som sämre.

På följande sidor redovisas ytfotografier från samt-

liga ytor. Fotografierna är från besiktningstillfället i juli

1996.
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4.6 Friktionsmätningar

Samtliga våtfriktionsmätningar utfördes med SAAB

Friction Tester (SFT), vilken bygger på skiddometer-

principen. Det innebär att ett bromshjul kopplas över en

utväxling till ett eller två referenshjul. Bromshjulets

periferihastighet blir därmed lägre än referenshjulens.

Genom detta arrangemang bromsas mäthjulet i förhål-

lande till referenshjulen. Bromskraften mäts med hjälp

av en momentgivare. I SFT är mätanordningen inbyggd

under bagageutrymmet i en SAAB 900 (numera SAAB

9000) och utnyttjar den framhjulsdrivna bilens bakhjul

som referenshjul. Såväl bromskraft som bromsmoment

mäts med givare vid bromshjulet. Inbyggd i bilen finns

också ett bevattningssystem vilket möjliggör att mäta på

våt yta.

Eftersom såväl väg-, gatu- som flygfältshållare hade

intresse av försöket valde man att vid första tillfället utföra

våtfriktionsmätningen dels med Trelleborgdäck - T49

(0,14 MPa inre lufttryck) för att tillgodose väg- och

gatuhållare, dels med mätdäck av typ AERO 4.00-8 (0,7

MPa inre lufttryck) för flygfältsändamål. Vattenfilmens

tjocklek skiljer sig något beroende på vilket däck man

använder. Med Trelleborgsdäcket föreskrivs 0,5 mm

tjock vattenfilm och med AERO-däcket är tjockleken ca

1,0 mm. Värdena mellan de båda däcken skilde sig en

del, (Centrell, P, 1994), men då det inte var några större

problem att uppnå fullgod våtfriktion med Trelleborgs-

däcketbeslöt arbetsgruppen att ytorna i fortsättningen

endast skulle mätas med Aero-däck och endast i hastig-

heterna 65 och 95 km/h. Våtfriktionen mättes 1992, -94

och -95. Samtliga mätningar utfördes i form av dubbel-

mätning. Värdet av taxibanans våtfriktion mättes innan

förseglingsprodukterna applicerades på sina respektive

områden. Våtfriktionen var fullt acceptabel på samtliga

ytor. I bilaga 3 redovisas, för samtliga ytor, alla de

friktionsmätningar som genomförts från försökets bör-

jan.

 

Bild23 SAAB FT som användes vidförsöket
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Friktionen mellan ytorna varierade kraftigt vid för-

sta mättillfället efter utförandet, strax efter åtgärd. Våt-

friktionen sjönk mer eller mindre för samtliga ytor. Detta

var ett väntat händelseförlopp. Något oroväckande var

det dock att många produkter uppvisade ett mycket lågt

våtfriktionsvärde. Någon vecka efter utförandet hade de

flesta ytors friktionsvärde stigit till en nivå som enligt

ICAO (International Civil Aviation Organisation) är god-

känt på underhållsåtgärdade fält. Att värdet på friktion

ökar beror på att förseglingen bryter, härdar, efter viss

tid. Den tid det tar för förseglingen att härda beror på

produktens uppbyggnad. På väg- och gatuobjekt kan

man i många fall acceptera denna utvecklingen av våt-

friktion, eftersom metoden med förseglingar oftast ut-

förs på objekt där hastigheten är låg och risken för

olyckor på grund av för låg friktion inte är särskilt stor.

På flygfält, där hastigheterna är höga, är det dock väl-

digt viktigt att man inte äventyrar flygsäkerheten på

grund av för låg friktion. På mindre trafikerade flygfält,

typ krigsflygfält, bör man dock kunna acceptera en

initialt låg våtfriktion som inom några dagar ökar till de

krav-värden man ställer på våtfriktion enligt ICAO.

Tabell 3 Friktionskrav enligt ICAO [9].

Funktions Krav på Lägsta värde Mätmetod

krav nylagt fält på under-

hållet fält
Våtfriktion,

65 km/h 0,82 0,50 Skiddometer

Våtfriktion,

95 km/h 0,74 0,34 Skiddometer

I Sverige räknar Luftfartsverket dock med ett något

högre friktionstal än vad ICAO förespråkar. Man gör

detta på grundval av att den mätutrustning vi använder

oss av i Sverige, SAAB FT, utrustas med ett mätdäck

som skiljer sig från det som förordas i ICAO:s anvis-

ningar. Det "svenska" däcket är ett mönstrat högtrycks-

däck.

Det bör i detta sammanhang nämnas att man även

från Vägverkets håll skärpt kraven på en ytas våtfriktion

under 1990-talet. I BYA-84 (Vägverket, 1984) valde man

att säga att friktionen skulle vara god och inte äventyra

trafiksäkerheten. Detta krav skärptes när RUD, Regler

för Underhåll och Drift, kom ut 1991. I RUD (Regler

för Underhåll och Drift) ställde man friktionskrav på en

yta under utförandeåret och de därpå två följande åren

för underhållsbeläggningar. Detta krav skärptes ytterli-

gare i och med att det nya regelverket VÄG 94 (Väg-

verket, 1994) togs i bruk. Våtfriktionvärdet får ej un-

derstiga 0,5 bestämt enligt VVMB 104 (Vägverket).

Detta krav gäller på samtliga typer av beläggningar.
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Direkt efter
utförandet

ä
1992 1994 1995(juni 1992) _.

förande
1A - VT 41 (0,3 kg/m?)

0,69 0,29 0,51 0,69 0,58 0,66

- Neomex 40 (0,2 kg/m?)
0,69 0,48 0,50 0,71 0,62 0,70

Ca. en

vecka

efter ut-

Okt. Sept.

2A

2B - B-A Sealer (0,33 1/m?)
0,69 0,25 0,30 0,69 0,62 0,73

3A - Pentac (0,14 kg/m?)
0,79 0,52 0,60 0,72 0,63 0,71

3B - VT 41 (0,2 kg/m?)
0,79 0,45 0,55 0,71 0,64 0,76

4A -- Neomex 40 (0,3 kg/m?)
0,79 0,28 0,49 0,70 0,61 0,69

4B - VT 42 (0,3 kg/m?)
0,79 0,34 0,49 0,70 0,62 0,73

SA - Sandförsegling en!. BYA (0,56 kg/m?) 0,79 0,47 0,62 0,79 0,69 0,75

5B - Referensyta
0,79

0,73 0,66 0,77

TB - Black Seal A (0,5 kg/m?)
0,79 0,31 0,44 0,47 0,58 0,73

8B - Skantec L (0,2 kg/m?)
0,79 0,42 0,57 0,61 0,62 0,75

9B - Skantec E (0,4 kg/m?
0,79 0,31 0,60 0,69 0,61 0,73

10A - Heatad yta + Nyseal (0,5 kg/m?)
0,71 0,50 0,58 0,79 0,65 0,76

10B - Neomex 40 (0,6 kg/m? + avsand.)
0,71 0,50 0,62 0,84 0,65 0,81

11A - Referensyta
0,71

0,75 0,65 0,75

11B - Referensyta
0,71

0,81 0,66 0,80

12A - Nysea] (0,3 kg/m?)
0,71 0,54 0,59 0,73 0,64 0,73

12B - Nysea| (0,2 kg/m?)
0,71 0,60 0,60 0,74 0,64 0,78
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Diagram 1
Utveckling av Jriktionsvärde på Strängnäs taxibana 92-96 i hastigheten 65 km/h
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Redan efter några månader har friktionstalet på samt-

liga ytor, utom två, ökat så att de ligger i nivå med, eller

till och med bättre än, vad värdet var innan åtgärd. Mät-

ningarna gjorda därefter visar att våtfriktionen är rela-

tivt stabil. Man kantydligt se att resultaten från 1994

års mätning är något lägre än mätningarna gjorda 1992

och 1995. Det är inget ovanligt att friktionsvärdet inte

är exakt lika från en gång till en annan. Temperatur, luft-

fuktighet och olika avlagringar påverkar resultatet. Att

samtliga ytor följer nästan samma mönster bekräftar att

det är någon yttre parameter som påverkat resultatet.

Låg initialfriktion i samband med förseglingar är ett

problem på flygfält. För att förbättra initialfriktionen kan

man efter utförd försegling strö av ytan med ett frik-

tionshöjande material. Vid Strängnäsförsöket var det

förutom BYA-förseglingen endast en yta som ströades

av, i detta fall med sand. Det visade sig att just denna

produkt fick bra våtfriktionvärde trots att man valde att

sprida en rätt stor mängd av förseglingsprodukten. Om

man inte använder sig av något friktionshöjande medel

är risken att man väljer att sprida väldigtsmå mängder

för att ändå uppfylla de friktionskrav som ställs på ytan.

Att avsanda eller på något annat sätt höja initialfriktionen

är en åtgärd som man mycket väl kan använda sig av i

gatu- och vägmiljön. Däremot uppstår problem på flyg-

fält där man inte gärna tillåter avsandning på grund av

att lösa rester av avsandningen kan komma in i flygplan-

ens motorer och därmed allvarligt skada dem.

Friktionstalet påverkas, som nämnts tidigare, av yttre

faktorer typ temperatur, luftfuktighet och avlagringar. I

samband med värme och stark sol bör inte några större

mängder appliceras. Man bör heller inte sprida binde-

medelsförseglingar när vädret är kallt, ©10%*C, eller då

risken för regn är överhängande. Fler erfarenheter av

initialfriktionsförloppet redovisas längre fram.

Många ytor uppvisar väldigt låga friktionstal direkt

efter utförandet. De ytor som klarat sig bäst (och inte

behandlats med friktionsmaterial) är de ytor där utspridd

mängd per ytenhet är liten, =0,2 kg/m*. Den yta som sett

ur friktionshänseende och mängd klarade sig bäst var

yta 12A-Nyseal.

4.7 Texturmätningar

En ytas texturmått delas in i mikro- och makro-textur. I

figur 2 visas principutseende för några ytor. När man

mäter textur är det oftast makrotexturen man har möj-

lighet att fånga upp. Det är därför svårt att finna något

direkt samband mellan mätt textur och friktion.

 
Principutseende 1

 

Mikrotextur:

Makrotextur:

glatt

slät

Principutseende 2

  

Mikrotextur: rå

Makrotextur: slät

 
Principutseende 3

 

 

Principutseende 4

//1=-]//= //=H/=// !=) =///

 

Mikrotextur: glatt Mikrotextur: rå

Miakrotextur: skrovlig Makrotextur: skrovlig

Figur 2 Olika ytors principutseende.
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För att mäta en ytas makrotextur är den vanligaste

metoden sand-patch. Detta är en enkel metod som i stort

sett alla kan använda sig av. Nackdelen är att endast

mycket små områden av till exempel ett flygfält mäts.

En given mängd (25 eller 50 ml) fin sand (fraktion 0,25

mm) sprids ut över beläggningsytan i form av en cirkel

så att håligheterna i beläggningen fylls med sand, däref-

ter mäts cirkelns diameter. Genom den givna mängden

och måttet på diametern kan medeltexturdjupet räknas

fram. På senare tid har mera avancerade texturmätare,

som bygger på laserteknik, introducerats. En utrustning

som VTT införskaffat är en handdragen lasertexturmätare

som mäter makrotexturen över ett mycket större om-

råde, nackdelen är att utrustningen är dyr. Utrustningen

hämtades från Storbritannien och benämns TRL Mini-

texturemeter. Lasermätaren förs i gånghastighet över

området som skall texturmätas. Avståndet mellan lasern

och håligheterna i beläggningen mäts kontinuerligt och

ett medelvärde över området räknas fram. En stor för-

del med denna utrustning jämfört med sand-patch är att

medelvärdet räknas fram över ett större område på kort

tid.

En yta enligt principutseende 2 i figur 2 uppvisar tro-

ligen inget större texturvärde då sand-patch metoden

används, men friktionen kan ändå uppvisa ett högt värde.

Samma resonemang kan göras då det gäller en yta en-

ligt principutseende 3, den kan uppvisa ett stort textur-

värde men lågt friktionsvärde. Det är därför svårt att

utifrån ett uppmätt texturvärde säga något om en ytas

friktion. I diagram 2 redovisas resultaten från en under-

sökning som gjordes på VTT (Centrell, P & Gustafson,

K). Av resultatet att döma är sambandet mellan textur

och friktion icke linjärt.
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Textur

Diagram 2 Samband mellan textur, Sand-patch, och

friktion.
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Man kan också använda sig av texturmätning för att

påvisa materialsläpp. Lossnar stenar eller bruk ger det

upphov till ett större texturvärde. Bindemedelsförsegling

skall som åtgärd hindra fortsatt materialsläpp. För att

påvisa detta användes i Strängnäsförsöket ändringar i

texturvärde som mått på detta. Vid försöket i Strängnäs

mättes texturen det första året med både sand-patch och

lasertexturmätaren. Därefter har texturen enbart upp-

mätts med lasertexturmätaren. Några egentliga krav på

ett texturmått finns, som nämnts tidigare, inte utan det

är mer uppbyggt på erfarenhet. I stort kan man säga att

texturvärdet bör ligga mellan 0,5-1 enligt sand-patch-

metoden. Eftersom erfarenheter av mätning med laser-

mätaren är liten kan det vara svårt att relatera ett värde

uppmätt med lasertexturmätaren till sand-patch-värden.

Här nedan, diagram 3, redovisas därför ett samband

mellan de båda metoderna gjorda på olika ytor, mätt av

VTT (Gustafson, K). I diagrammet kan man se att laser-

värdet ger ett lägre värde på medeltexturdjupet än sand-

patch-metoden. I undersökningen har sambandet mel-

lan textur och friktion undersökts på cirka 50 olika plat-

ser med olika makrotextur. Ytorna har varit av skiftande

karaktär från väl trafikerade vägavsnitt till mindre trafi-

kerade flygfält. Korrelationskoefficienten tyder på att

sambandet mellan de båda metoderna är bra, k=0,923.

=

/

/ y = 1,3971x + 0, 1997
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Textur djup i mm med laser-mätare

Diagram 3 Samband mellan sand-patch och lasertextur-

maåtaren.

På Strängnäs taxibana får samtliga ytor, utom två,

lägre textur efter utförd förseglingsåtgärd. Att texturen

blir lägre är inte så märkligt då man med hjälp av förseg-

lingen täpper till vissa håligheter. Det som dock är lite

märkligt är att två av ytorna får högre texturvärde. Detta

kan förklaras med att man inte mäter på exakt samma

ställe från gång till gång. Samtliga ytor klarade dock med

god marginal den erfarenhetsgräns av texturmått på 0,5

mm. Ett med åren ökat texturmått kan alltså tyda på att

bruk och stenar lossnat från ytan. Studerar man utveck-

lingen av texturvärden från 1992 till 1994 ser man att
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dessa värden för alla ytor har blivit lägre eller ligger kvar

på samma nivå. Mest intressant att studera är kanske

texturutvecklingen av referensytorna. Se tabell 4.

Med det resonemang som förts ovan borde referens-

ytorna uppvisa ett högre texturvärdet, men det gör de

inte. En trolig förklaring till att texturvärdet blir lägre är

att beläggningsytans håligheter delvis fyllts igen med

_ smuts. Det måste än en gång påpekas att det är svårt att

genom texturmätningar säga någonting om en ytas våt-

friktion. Något självklart samband mellan textur och

friktion verkar inte att finnas då texturmåttet varierar

mellan 0,4 och 1 mm. Vidare verkar det svårt att säga

någonting om nedbrytningsprocessen av en belagd yta

genom att studera texturmåttet. Försöket medförde dock

att man kunde jämföra två olika texturmätningsutrust-

ningar. Lasertexturmätaren är att föredra då den mäter

över ett större område.

 

 

 

 

 

Tabell 4 Texturmätning

Yta Sandpatch Laser Laser oktober Laser oktober

före före 1992 1994

1A - VT 41 (0,3 kg/m?) 0,48 0,50

2A - Neomex 40 (0,2 kg/m?) 0,77 0,67 0,56 0,46

2B - B-A Sealer (0,33 1/m?) 0,96 0,74 0,63 0,61
3A - Pentac (0,14 kg/m?) 0,71 0,54 0,50 0,44

3B - VT 41 (0,2 kg/m?) 0,88 0,68 0,64 0,55

4A - Neomex 40 (0,3 kg/m?) 0,75 0,64 0,52 0,50

4B - VT 42 (0,3 kg/m?) 0,92 0,72 0,66 0,54

5A - Sandförsegling enl. BYA (0,56 kg/m?) 0,86 0,66 0,49 0,34

5B - Referensyta 0,79 0,64 0,62 0,54

TB - Black Seal A (0,5 kg/m?) 0,96 0,60 0,64 0,56

8B - Skantec L (0,2 kg/m?) 0,76 0,68 0,70 0,56
9B - Skantec E (0,4 kg/m?) 1,09 0,66 0,59 0,60

10A- Heatad yta + Nyseal (0,5 kg/m?) 0,81 0,60 0,52 0,45

10B- Neomex 40 (0,6 kg/m? + avsand.) 1,00 0,70 0,50 0,47

11A - Referensyta 0,91 0,6 0,52 0,51
11B - Referensyta 0,96 0,64 0,66

12A - Nyseal (0,3 kg/m?) 0,81 0,58 0,58 0,51

12B - Nyseal (0,2 kg/m?) 0,88 0,64 0,60 0,54

0,8 -

E
3

$
2
k=)
$+

© Före

m okt-92

D okt-94

         
1A 2A 2B SA 3B 4A 4B 5A 5B

         

 7B 8B 9B

Diagram 4 Makrotexturdjup uppmätt med lasermätare i diagramform.
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4.8 Täthetsmätning

En asfaltbeläggnings täthet är en funktion som framför

allt är prioriterad på låg- och mellantrafikerade belägg-

ningsytor. Ett av bituminets viktigaste uppgifter är att

effektivt binda samman de enskilda stenmaterial-

partiklarna i en massabeläggning. I frånvaro av vatten

är detta normalt ingen omöjlig uppgift för bituminet.

Närvaro av vatten sätter emellertid bindningen mellan

bitumen och sten på hårda prov eftersom vatten har

lättare att väta en stenyta än vad bituminet har. Vattnet

strävar följaktligen att tränga undan bituminet frånsten-

ytan. På en åldrad yta där ytskiktet blivit torrt och sprött

är risken att vattnet tränger ned i mikrosprickor och andra

öppningar varvid möjligheten för ovan beskrivna skador

föreligger. Ett av önskemålen med bindemedelsför-

seglingar är att förhindra/skjuta upp detta förlopp. Nå-

gon etablerad och väl fungerande mätmetod för denna

 

      

Varje provyta testades i form av ett trippelprov (tre borr-

kärnor per yta). Medelvärdet av dessa tre mätningar

utgör provets vattengenomsläpplighet. Ju lägre värde

desto tätare. På grund av få genomförda mätningar och

med tanke på varierande massasammansättning längs

med taxibanans längd skall de resultat som framkom mer

ses som en fingervisning än som något exakt vetenskap-

ligt resultat. De borrkärnor som testades togs upp un-

der hösten 1992 och provades under våren/sommaren

1993. Metoden som sådan, att mäta vattengenomsläpp-

lighet, visade sig fungera, men kan säkert utvecklas än

mer. Framför allt bör man eftersträva att få så likvär-

diga borrkärnor som möjligt avseende massasamman-

sättning.

Tabell 5 Vattenflöde genom borrkärnor

 

egenskap finns inte. För att ändå få någon indikation på Yta vattenflöde x 10-

de olika förseglingsprodukternas förmåga avseende detta (kg/m*xs)
e . 1A - VT 41 (0,3 kg/m?) 10,6

konstfflellades på VTI c.an apparat som trots sin enkellget 2A -- Neomex 40 (0,2 kg/m?) 34'9

gav mätvärden som indikerade om produkten lyckats täta 2B - B-A Sealer (0,33 |/m?) 10,6

ytan eller ej. Försöken som utfördes på laboratorium 3A - Pentac (0,14 kg/m?) 152,1

gjordes på borrkärnor upptagna från Strängnäs taxibana. ZE - &gåågfokågig/mä Sååå ?

Borrkärnan som var rumstempererad placerades i för- 4B -- VT 42 (0,3 kg/ma) 2077,8

söksapparaturen. Skarven mellan borrkärna och behål- 5A - Sandförsegling en!. BYA (0,56 kg/m?) 10,6

lare tätades. En given mängdvatten (100 ml) hälldes på 55 - Reterensvita 169,0
u. 4. TB -- Black Seal A (0,5 kg/m?) 530,5

borrkärnans yta samtidigt som ett undertryck (500 mbar) 8B - Skantec L (0,2 kg/m?) 10,6

skapades på borrkärnans underyta. Undertrycket gör att 9B -- Skantec E (0,4 kg/m?) 31,8

den "sugande effekten" på vattnet genom borrkärnan 10A - Heatad yta + Nyseal (0,5 kg/m?) 212,2
förstärks. D r 11 10B - Neomex 40 (0,6 kg/m? + avsand.) 294,7
Örstärks. Den mängd vatten som ['na sserar eller upptas 11A - Referensyta se 5B

av borrkärnans hålrum mäts samtidigt som den tid då 11B - Referensyta se 5B

undertrycket påverkar borrkärnan avläses. De ingående 12A - Nyseal (0,3 kg/m") 60,1
. 0 12B - Nyseal (0,2 kg/m?) 95,5

parametrarna leder fram till en faktor som benämns

vattenflöde.

Taths-i': Vatten
BE

Distanshållare

[500 mbar I

  
Luftventil -

Figur 3
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Diagram 5

Av tabell 5 och tillhörande diagram 5 ser man att fem

stycken provytor uppvisar näst intill helt täta ytor. Det

är ytorna 1A, 2B, 4A, SA och 8B. Att några ytor uppvi-

sar oroväckande hög genomsläpplighet behöver inte

betyda att de är olämpliga som förseglingsprodukter.

Som nämnts tidigare är provmetoden helt ny och en del

av variationen ligger troligen där.

4.9 Slitageförsök

Bindemedelsförseglingar har sitt stora användningsom-

råde på det lågtrafikerade beläggningsnätet vilket inne-

bär att nedbrytning på grund av mekaniskt slitage är

ringa. Däremot utsätts beläggningsnätet, framför allt

flygfältsytor, för kontinuerlig borstning och plogning. Det

kan därför vara av intresse att studera om en åtgärd med

bindemedelsförsegling kan påverka ytan så att den bättre

kan stå emot slitage än en obehandlad yta. Man kan tänka

sig att det tunna bindemedelsskiktet som sprids på ett

effektivt sätt tätar och binder ihop finmaterial varvid

slitaget minskar.

Under 1993 köpte VTT in en apparat för mätning av

slitage. Apparaten, som arbetar med stålkulor benämns

Prall och hade främst använts för accelererande slitage-

försök på högkvalitativa beläggningar, typ HABS. Re-

sultaten från dessa försök visade på god överensstäm-

melse med de slitagemätningar man gjorde på provplattor

på vägen. Slitagemätning enligt Prall är en relativt ny

metod i Sverige. Med Prall-utrustningen tror man sig

erhålla ett slitage som på ett bättre sätt än Tröger-utrust-

ningen, där slitaget åstadkommes med ett stort antal

stålnålar, motsvarar det verkliga slitaget. Till skillnad mot

slitagemätning enligt Tröger kan Prall-utrustningen stäl-
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Vattenflöde genom borrkärnor i diagramform

: :'_':l |:I ':m:m
12B5B 7B 8B 9B 10 108 12A

las in så att det går att få ett representativt värde på sli-

taget även för tunna beläggningar samt förseglingar.

Försöket utfördes på en tempererad, +10%C, borrkärna

som placerades i Prall-utrustningen. På borrkärnans yta

placerades 40 stycken stålkulor, ©0=12 mm, som när ut-

rustningen började att vibrera med 15 Hz studsade upp

och ned på den förseglade ytan. Den förseglade ytan

utsattes för detta accelererade slitage i 2x5 minuter.

Under försökets gång strömmade kylvatten, ca 2 1/min

över provytan. Efter varje 5-minutersperiod vägdes prov-

kroppen. Prallvärdet är skillnaden mellan borrkärnans vikt

före och efter test.

Metoden kommer ursprungligen från USA där den

använts just för beständighetsprovning. I Sverige är me-

toden relativt ny och den har tidigare inte använts på

tunna beläggningar eller förseglingar. Först och främst

var det här ett test på om metoden överhuvudtaget var

gångbar på denna typ av underhållsåtgärd. Försöket föll

väl ut och det gick att se tydliga skillnader mellan be-

handlad och obehandlad yta. För framtida bruk bör man

kunna använda sig av Prall-utrustningen enligt ovan

nämnda beskrivning. För framtida försök med ytor vilka

förseglats förordas att Prall-utrustningen ställs in på frek-

vensen 15 Hz och att den får vara i gång i 10 minuter.

De provkroppar som testade togs upp på våren 1993 och

testade under hösten 1993.

MEDDELANDE 82 1
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Bild 24 Slitageutrustning - Prall.
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Provkammare

 -Vevstakslängd 209 mm
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Tabell 6 Slitagetal enligt Prall på borrkärnor Av de provade ytorna visade sig yta 1A-VT 41 och

yta 9B-Skantec E vara de som stod emot slitage enligt

 

  

  

 

 

 

 

     

 

     

 

   

  

 

  

 

                    

Yta 233539 Prall allra bäst. Det tyder alltså på att dessa produkt har
efter 10 min. en förmåga, bättre än övriga, att hålla ihop bruket som

1A -- VT 41 (0,3 kg/m?) 3,80 finns i ytan. Detta i sin tur innebär att dessa ytorna tro-
2A - Neomex 40 (0,2 kg/m?) 6,07 ligen inte behöver underhållsåtgärdas lika ofta som an-
2B - B-A Sealer (0,33 1/ m?) 6,80
3A -- Pentac (0,14 kg/m?) 7,00 dra.
3B -- VT 41 (0,2 kg/m?) 6,13 Det mekaniska slitaget skiljer mellan vägar och flyg-
AA -- Neomex 40 (0,3 kg/mv*) 6,43 fält. På vägar är den största enskilda källan dubbdäcks-
4B -- VT 42 (0,3 kg/m?) 5,27 fik dan d å flvofält är sli frå h
5A - Sandförsegling en!. BYA (0,56 kg/m?) 15,57 trafiken, medan det på flygfält är slitage från sop- oc
5B - Referensyta 10,13 blåsmaskiner som har till uppgift att hålla flygfältet rent
TB - Black Seal A (0,5 kg/m?) 5,87 från nederbörd och smuts. Sopmaskinerna består av en
8B - Skantec L (0,2 kg/m?) 6,87 ] d lå i 816 p b .
9B -- Skantec E (0,4 kg/m?) 4,37 vals me agga, styva, stälborstar. Dessa borstar tar sig

10A -- Heatad yta + Nyseal (0,5 kg/m?) 10,57 på ett effektivt sätt ned mellan ojämnheterna i ytan. Det

10B - Neomex 40 (0,6 kg/m + avsand.) 7,03 man kan ställa sig något frågande till är därvidlag hur
12A - Nyseal (0,3 kg/m?) 10,13 41 Prall-värdet mot d kli ti e
12B. - Nyseal (0/2 kg/m?) 10,73 pass väl Prall-värdet motsvarar det verkliga slitaget på

ett flygfält. De stålkulor som används vid Prall-testet

motsvarar troligen inte det faktiska slitaget som en stål-

borste på en vals utgör.
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Diagram 6 Slitagetal enligt Prall på borrkärnor
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4.10 Sammanfattning - Strängnäsförsöket

Huvudsyftet med försöket var att studera huruvida den

ständigt pågående åldringsprocessen påverkades. Under

försökets gång gavs dock möjligheten att studera fler

egenskaper såsom; friktion, textur, täthet och förmåga

att stå emot ytslitage. Ytterligare ett syfte med försöket

var att finna lämpliga metoder för att pröva några av de

ovan uppräknade egenskaperna.

Att göra en bedömning av varje förseglingsprodukt

som inbegriper alla egenskaper är mycket svårt. Ser man

till hur ytorna klarat fem år på plats verkar det som om

de preparat vilka var baserade på bitumenemulsion kla-

rat sig bäst. Tre av förseglingsprodukterna spreds med

0,2 respektive 0,3 kg/m2, något bättre har de ytor med

högre giva klarat sig. Ett problem som uppstår då allt-

för stora mängder sprids är att initialfriktionen kan bli

märkbart mycket lägre på ytor med högre dosering, se

diagram 7. För den åldrade ytan är givetvis en större

dosering att föredra, men risken med för låg initialfriktion

och risk för blödningar under varma sommardagar gör

att man oftast väljer den lägre doseringen. Ett sätt att

lösa problemet är att på den förseglade ytan strö ett

friktionshöjande material. Vid Strängnäs-försöket gjor-

des, förutom BYA-förseglingen, en yta på detta sätt och

ytan ser efter fem år mycket bra ut. Ett problem som

uppstår i och med att man ströar av ytan är att man kan

få löst överskottsmaterial liggande på ytan, och på flyg-

platser är det inte att rekommendera. Senare försök, av

entreprenörer på egen hand, har visat att det är möjligt

att strö av en förseglad yta med ett friktionshöjande

material utan att eventuellt överskottsmaterial riskerar

flygplansmotorerna samtidigt som initialfriktionen kom-

mer upp i acceptabel nivå. Entreprenören har då inte

använt sig av vanligt stenmaterial utan av stålslaggs-

produkter vilka visat sig vara ett alternativ som friktions-

höjande medel. Man kan också tänka sig att använda sig

av ett pre-bituminiserat friktionsmaterial vilket gör att

vidhäftningen sker snabbare.

Att ta fram relevanta provningsmetoder för binde-

medelsförseglingar var ytterligare en av uppgifterna som

arbetsgruppen arbetade med. Inom ramen för projektet

kontrollerades förseglingens förmåga att täta mot vätska

av olika slag samt dess förmåga att stå emot ytslitage.

Dessa båda provmetoder, vilka har beskrivits tidigare,

kan vara ett bra hjälpmedel för att i framtiden kontrollera

olika förseglingar. Täthetsmätningen bör dock utveck-

las ytterligare framförallt med avseende på antalet pro-

ver i samband med en testserie. Den mätutsrustning som

användes vid detta försök var av väldigt enkel karaktär,

om man i framtiden väljer att arbeta vidare med täthets-

mätningar av detta slag bör utrustningen förbättras, för

att förhindra eventuella mätfel. Texturmätning med la-

ser visade sig vara en snabbare och enklare mätmetod

än den traditionellt använda sand-patch-metoden. I fram-

tiden rekommenderas att använda lasermätaren framför

allt då det är ett större område man mäter över. I tabell

7 har varje produkt poängbedömts med avseende på

respektive egenskap. Bedömningen är gjordi skala 1-5

och har bedömts mot referensytan. 5 är mycket bra, 4

är bra, 3 är jämförbar med referensytan, 2 är sämre, 1

är mycket sämre.

 

  0,9

 0,8

 
 

0,7

00,2 kg/kvm

© 0,3 kg/kvm

 

 
  

 0,6

 0,5  
 

  

Fr
ik

ti
on

sk
oe

ff
ic

ie
nt

0,4

  0,3 

 

   

 

  

  

Neomex 40 VT 41

  

 

Nyseal

Diagram 7 -Hur applicerad mängdpåverkar våtfriktionresultatet initialt.
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Tabell 7 Helhetsbedömning av provytorna

   

  

  

      

 

      

    

 

     
 

  

Yta Okulär Friktion, Friktions-

_

Textur Vatten- Slitage
bedöm- initial- förlopp täthet enl.
ning friktion Prall

1A -- VT 41 (0,3 kg/m?) 5 1 3 5 5
2A

-

- Neomex 40 (0,2 kg/m?) 4 2 3 2 4 4
2B -- B-A Sealer (0,33 1/m?) 3 1 3 2 5 4
3A -- Pentac (0,14 kg/m?) 3 2 3 3 3 4
3B

_

41 (0,2 kg/m?) 3 1 3 3 P4 4
4A -_- Neomex 40 (0,3 kg/m?) 4 1 3 2 5 4
4B

-

-VT 42 (0,3 kg/m?) 4 1 3 2 1 4
SA

-

- Sandförsegling en!. BYA (0,56 kg/m?) 5 1 3 1 5 1
5B - Referensyta 3 3 3 3 3 3
TB -- Black Seal A (0,5 kg/m?) 8 1 1 3 2 4
8B - Skantec L (0,2 kg/m?) 3 1 2 3 5 4
9B - Skantec E (0,4 kg/m?) 3 1 3 P4 5 5
10A - Heatad yta + Nyseal (0,5 kg/m?) 3 2 3 2 3 3
10B - Neomex 40 (0,6 kg/m2+avsand.) 4 2 3 1 2 4
11A - Referensyta 3 3 3 3
11B - Referensyta 3 3 3 3
12A - Nyseal (0,3 kg/m?) 3 2 3 3 4 3
12B - Nyseal (0,2 kg/m?) 3 2 3 3 4 3

5 n =- eenmara
e

4,5 -

4 - 2

3,5 -

3 -.

2,5 -

2 -.

1,5 -

1 sa

) i M Okulär edömning © lnitiälfriktion
0,5 7 - 2 | 0 Friktionsförlopp 0 Textur

J i - 2 B Vattentäthet © Slitage

1A 2A 2B SA 3B 4A 4B 5A 5B

Diagram 8 a Helhetsbedömning av provytorna 14-5B
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Diagram 8 b Helhetsbedömning av provytorna yta 74-124

Syftet med det här projektet var inte att rangordna

olika produkter, däremot skulle olika ytegenskaper på be-

handlade ytor kontrolleras. Resultaten från dessa tester

skulle sedan ge beställaren en tydlig indikation på lämp-

ligheten hos en produkt på en specifik yta. De olika be-

ställarna har inte samma krav/uppfattning om vad som

är det absolut viktigaste gällande en försegling.

VT] MEDDELANDE 82 1

I tabell 7 och diagram 8a och b här ovan kan man

konstatera att yta 1A- VT 41 (0,3 kg/m?) är den pro-

dukt som uppvisar flest 5:or. Man ser också att ytorna

2A- och 4A- Neomex 40 samt yta 12A- och 12B-

Nyseal uppvisar goda och jämna betyg över hela linjen.

Det som drar ned betyget något i samtliga fall är pro-

dukternas initialfriktion.
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5. Uppföljningsprojekt

5.1 Allmänt

Med utgångspunkt från resultaten av Strängnäsförsöket

utfördes med början 1994 ytterligare uppföljningsprojekt,

samt något litet laboratorietest. De ytor som följdes upp

var flygfält som förseglades inom det ordinarie åtgärds-

programmet. Fyra av fälten var militära och ett var civilt.

Flygfält Militärt/ Civilt Förseglings-

produkt

Hagshult Militärt VT 41

Ängelholm Militärt Pentac

Hovby Militärt Neomex 40

Uppsala Militärt Nyseal

Karlstad Civilt Nyseal/Pentac

Avsikten med att följa upp dessa fält var, förutom att

ge erfarenhet och intryck som kan vara av betydelse för

kommande förseglingsarbeten, att på ett bättre och mer

noggrant sätt kontrollera utvecklingen av friktionen. I

samband med Strängnäs-försöket kunde man konsta-

tera att initialfriktionen kan vara mycket låg ochatt man

för flygfältsändamål skall/bör göra något åt det.

När man underhåller en belagd yta genom att försegla

den kan man inte räkna med att friktionstalet kommer

att öka snarare tvärtom. Det är därför viktigt att man,

innan åtgärden sätts in, mäter friktionen på aktuell yta

för att på så sätt kunna ställa rimliga krav på förseglingen.

En annan viktig detalj vid förseglingar är, liksom i all övrig

beläggningsverksamhet, väderförhållandet vid utföran-

detillfället. Förseglingen på Hagshult flygfält genomför-

des under rätt dåliga väderleksförhållanden, arbetet vid

Ängelholm och Uppsala utfördes under, för Sverige,

ovanligt hög lufttemperatur. Arbetet på Hovby flygfält

utfördes även det under värmeperioden, men entre-

prenören valde att utföra förseglingen under natten då

temperaturen var lägre. Arbetet på Karlstad flygplats

sköts upp till lite senare på säsongen, sent augusti, för

att undvika den extrema värmen som rådde under som-

maren 1994.

5.2 Förseglingsprodukternas friktionsförlopp

Militära flygfält

Studerar man friktionsförloppet för fyra av de olika pro-

dukterna som ingick i fältstudierna (Karlstad flp behand-

las separat) ser man att friktionsförloppet varierar. Våt-

friktionen mättes 2 respektive 5 timmar efter åtgärd,

eftersom FortV ställt krav på friktionen efter dessa ti-

der. För Hovby fp (Neomex) utfördes ingen mätning

efter 2 timmar. Därefter mättes friktionen efter 24 och

35 timmar. Vid mätningen på Uppsala flygfält (Nyseal)

genomfördes endast mätningar efter 2 respektive 5 tim-
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mar. Mätningarna på Uppsala flygfält utfördes inte med

utrustning från VTT

I diagrammet ovan bör man inte jämföra produkterna

mot varandra då förutsättningarna skiljer sig. Bland an-

nat varierar friktionen innan åtgärd på de fyra fälten. Vad

man däremot kan studera är utvecklingsförloppet för

respektive produkt. Är det ett likartat förlopp för alla

produkter eller skiljer sig detta förlopp beroende på vil-

ken produkt man använder sig av?

Man ser att oavsett vilken produkt som används blir

friktionstal lägre efter åtgärd, men att Pentac-förseg-

lingen inte alls påverkades lika mycket som övriga

produkter. En av anledningarnatill att nivån på friktions-

talet ligger förhållandevis högt för Pentac-förseglingen

kan bero på att mängden man spred var liten. Att mäng-

den var liten kan i sin tur förklaras med att vädret var

varmt och soligt varför entreprenören inte vågade sprida

större mängd. Något förvånande är det att friktionstalet

var högre vid mätning efter 2 timmar än vad det var efter

5 timmar.

Övriga produkter verkar följa samma mönster, det

vill säga friktionstalet minskar kraftigt vid mätningen

efter 2 timmar för att stiga något till mätningen efter

5 timmar. Friktionstalet stiger därefter ytterligare något,

men efter ca 35 timmar verkar friktionstalet att stabili-

_ sera sig på en nivå. Denna nivå är närmast av en hän-

delse ungefär lika för alla produkter.

På de militära fälten hade FortV ställt speciella våt-

friktionkrav på förseglingsprodukterna. Kraven gällde 2

respektive 5 timmar efter åtgärd. De krav man ställde

var att våtfriktiontalet skulle vara 0,45 respektive 0,55.

På ett fält, Uppsala, var våtfriktionen redan före åtgärd

lägre än de krav som FortV ställde på förseglingen. I detta

fall borde inte fältet ha bindemedelsförseglats. I framti-

den är det därför lämpligt att mäta våtfriktionen innan

underhållsåtgärd påbörjas så att rätt åtgärd väljs.

På Hovby flygplats gavs möjligheten att genomföra

friktionsmätningar vid tre olika tillfällen där de yttre för-

utsättningarna skilde sig. Vid det första tillfället (4 juli)

genomfördes provytor av förseglingen på dagen vid en

temperatur som var cirka 20%C. Vid det andra försöket

(18 juli) utfördes förseglingen på natten. Temperaturen

steg sedan stadigt under morgon och förmiddag. Viddet

tredje försöket (19 juli) genomfördes förseglingen tidigt

på morgonen. Även i det fallet steg temperaturen och

var efter 5 timmar mycket hög. Trots det påverkades

inte friktionen nämnvärt.

I diagram 10 ser vi att de provytor som utfördes nat-

tetid har bäst friktionsvärde. Sämst har de provytor som

utfördes mitt på dagen. Friktionen efter 2 timmar mät-
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tes endast vid ett tillfälle (4 juli) och friktionsvärdet var

då ungefär detsamma som vid mätning efter 5 timmar.

Man kan anta att friktionsförloppet är något liknande för

de båda andra tillfällena. Mätningarna visar tydligt att

temperaturen i luften och på ytan spelar en viktig roll

för utvecklingen av ytans friktion. Generellt kan man säga

att förseglingar, för att upprätthålla de friktionskrav man

ställer på ett flygfält, under högsommartid bör utföras

tidigt på morgonen eller helst på natten. En annan fördel

som detta för med sig är att arbetet kan utföras utan större

störningar då flygtrafiken nattetid är mindre.

Karlstadflygplats

På Karlstad flygplats förseglades rullbanan under augusti

månad 1994. Huvuddelen av rullbanan förseglades med

Pentac, men ena bankanten förseglades med Nyseal och

ett parti kring banmitt lämnades obehandlat. Mätning av

friktion gjordes ej vid utförandet utan först två veckor

efter utförandet. Mätningarna gjordes i syfte att jämföra

de båda produkterna gentemot referensytan.
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Diagram 9 Våtfriktionen före och efter förseglingsåtgärd medfyra olika produkter.

 0,8
 

 

 

0 1996-07-04 (på dagen)

© 1996-07-18 (på natten)

1996-07-19 (tidigt på morgonen)

 

  
 

 

 

 F
r
i
k
t
i
o
n
s
k
o
e
f
f
i
c
i
e
n
t

  

  

         

 

  

  

  

  

   

Innan 2 tim 5 tim 10 tim 15 tim

Diagram 10 Våtfriktionförloppet med samma produkt, Neomex 40, men vid olika tillfällen.
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Diagram 11  Våtfriktion på Karlstadflygplats. Två olika produkter mätta i två olika hastigheter.

Resultatet av de mätningar som utfördes på de båda

produkterna är relativtjämförbara. Något förvånande var

det att man även vid mätningen två veckor efter utfö-

randet hade låg friktion. Ytterligare något som förvånar

litet är att friktionen på referensytan är lägre vid höstmät-

ningen jämfört med vårmätningen. En trolig förklaring

till detta är den extremt varma sommaren som var 1994.

Mätningen innan åtgärd utfördes i juni månad innan vär-

men och strålningen från solen hade hunnit påverka ytan

nämnvärt. Man kan sedantänka sig att den befintliga ytan

blev något fetare i ytan av värmen, detta är troligen för-

klaringen till att referensytans friktionsvärde sjunkit nå-

got. En annan iakttagelse är att hastigheten inte påver-

kar friktionskoefficient mer än vad som är fallet.

5.3 Nedträngningsförmåga

I samband med respektive försök togs ett antal prover

på förseglingsprodukterna. Dessa prover togs till labo-

ratoriet vid VTT. På produkterna genomfördes dels ke-

miska analyser av produkten, (Colldin, Y, 1994 och

1996), dels enklare studier på produkternas förmåga att

tränga ned i ytan.

Kapillaritetsförsök

En produkts kapillära förmåga bör vara av betydelse för

hur djupt ned i beläggningen produkten kan komma. Det

är via mikrosprickor som förseglingen kan ta sig ned

genom ytan och därefter mjuka upp beläggningen. Det

bör därför vara av intresse att studera förseglingspro-

dukternas kapillära förmåga. Förutom att testa produk-

tens kapillära förmåga så gavs det även en möjlighet att

testa en enkel mätmetod. Värdet i sig var i det här ske-

det ointressant varför det inte fanns någon anledning till
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att redovisa några fåtal produkters värden. I diagram 12

kallas de för 1, 2 och 3. Som jämförande vätska använ-

des vatten.

Försöket är väldigt enkelt, man placerar helt enkelt

två parallella glasskivor med en ekvidistans av ca 0,1 mm

i ett kärl med produkten man vill testa. Glasskivorna är

av storleken 29,6 x 21 cm (A4). Efter en timme i kärlet

mäter man hur högt produkten tagit sig på mitten samt

vid 40 respektive 80 mm på vardera sida om mitten. Vid

kanterna görs inga mätningar på grund av så kallade

kanteffekter. Ett aritmetiskt medelvärde beräknas och

anges.

För varje produkt företogs fem stycken mätningar.

Medelvärdet i varje avläsningspunkt för respektive pro-

dukt redovisas i diagrammet nedan. Man ser tydligt i

diagrammet här nedan att de testade förseglings-

produkterna har en bättre kapillär förmåga än till exem-

pel vatten. Denna förmåga, egenskap, hos en förseglings-

produkt tyder på att den har goda förutsättningar att verka

en bit ned i astaltbeläggningen. Mätmetoden är enkel och

skall användas i syfte att påvisa kapillära egenskaper hos

en produkt. Att i dagsläget utveckla mätmetoden ytter-

ligare anses inte nödvändigt då man inte riktigt vet hur

manskall behandla de olika produkternas resultat.

Nedträngningsförsök

På förseglingsmarknaden vill man gärna göra sken av

att produkten har en djupgående verkan och då det vi-

sade sig att förseglingsprodukterna hade kapillär förmåga

ansågs det intressant att pröva den djupgående effekten

på en åldrad asfaltyta. Därför spreds de tre förseglings-

produkterna vilka testades i kapillaritetsförsöket på borr-

kärnor. För att på något sätt försöka fånga upp den djup-
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Diagram 12 Olika produkters kapillära förmåga.

gående verkan sågades borrkärnornatill i två olika tjock-

lekar 10 respektive 20 mm. Därefter kalkades den så-

gade ytan, i händelse av att förseglingen skulle gå ige-

nom borde detta synas på den kalkade ytan. Borrkärnorna

låg under observation i cirka ett år, under denna tid syn-

tes ingen märkbar nedträngning på någon av produk-

terna. Även om resultatet av detta försök inte gav några

synbara effekter behöver det inte betyda att förseglingen

MEDDELANDE 821

inte tränger ned. Vi skall komma ihåg att den mängd man

sprider, cirka 0,2-0,3 kg/mZ, inte ens motsvarar 1 mm

i tjocklek. Mot bakgrund av detta kanske det inte är så

konstigt att produkten inte lyckats tränga ned 10 mm.

För den skull är det inte bevisat att förseglingar inte har

någon verkan på djupet däremot kan man diskutera hur

djupt produkten verkar och hur man skall mäta detta.
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6 Slutsatser

Bindemedelsförsegling är en lämplig åtgärd på ytor vars

problem inte är skador uppkomna av mekaniskt slitage

utan mer åldersbetingat, det vill säga det ingående bitu-

minet har i ytskiktet oxiderats och blivit sprött. Risken

är därefter stor att det fingraderade stenmaterialet Joss-

nar från ytan, och har väl detta startat är riskenstor att

större stenar lossnar från beläggningen. Med en binde-

medelsförsegling vill man mjuka upp det översta skiktet

av bindemedel på beläggningen. Lyckas man med detta

kan en större åtgärd för objektet senareläggas, vilket på

sikt medför besparingar för väg- eller flygfältshållaren.

Försöket med bindemedelsförseglingar som påbör-

jades 1992 gav under åren en hel del nyttig information

som fört utvecklingen inom området framåt. Ett av syf-

tena var att utifrån de olika beställarnas krav bedöma de

på marknaden förekommande förseglingspreparaten.

Detta gjordes utifrån egenskaperna; friktion, textur, tät-

het, förmåga att förhindra ytslitage.

Friktionsnivån är delvis beroende av mängden ut-

spridd försegling. Lägre dosering kan medföra att

friktionskravet klaras av men i gengäld tappar man lite

av den förväntade effekten att förseglingen skall mjuka

upp bindemedlet. Ett sätt att öka mängden och ändå bi-

behålla friktionskravet är att på förseglingen påföra ett

friktionshöjande material, men genast uppstår då ett nytt

problem när det gäller flygfält. På flygfält får det näm-

ligen inte finnas löst överskottsmaterial på banan då den

tas i trafik. På vägar kan detta däremot vara att rekom-

mendera. Det initiala friktionsförloppet kan också variera

beroende på vilket preparat man använder sig av. För

flygfältsändamål finns kraven på friktion fastställda av

ICAO ochför vägändamål finns kraven upptagna i VÄG

94 som är Vägverkets tekniska beskrivning och i ReU.

Genom att mäta en ytas textur borde man kunna se

huruvida stenmaterialet, det fina, släpper med åren. Man

kan också kontrollera sambandet mellan textur och frik-

tion. Finns där ett givet samband kan det i många fall

räcka med att mäta texturen. På Strängnäsförsöket kunde

inga tydliga samband mellan textur och friktion faststäl-

las. Det visade sig också svårt att bedöma eventuellt

stensläpp genom mätning av textur.

Friktion och textur mättes med för branschen kända

metoder. Friktionen mättes med SAAB Friction Tester

och texturen mättes med sand-patch och med laser-
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texturmätare. Att mäta textur med laser är relativt nytt

men metoden visade sig vara bra. Med laser kan man

mäta ett större område, den är enkel att handha och re-

sultaten redovisas på en remsa direkt vid utförandet.

Nackdelen är att den är förhållandevis dyr. När det gällde

förseglingens förmåga att täta mot ytvatten eller avis-

ningsmedel typ urea samt förmåga att stå emot ytslitage

fanns inga givna mätmetoder. För att mäta dessa para-

metrar var man tvungen att finna nya metoder vilka har

beskrivits tidigare. Vattentäthet är en funktion som fram-

för allt är prioriterad på låg- och mellantrafikerade vä-

gar vilka ofta har en tunn beläggning och vattenkänsliga

material nära beläggningsytan. Att det förekommer skill-

nader mellan de olika produkterna är nog ganska klart,

däremot bör nog mätmetoden utvecklas ytterligare för

att kunna ge något bestämt mätvärde.

En åldrad yta kännetecknas av att bindemedlet är

sprött och att risken för stensläpp därvidlag är överhäng-

ande. Förseglas en yta skall bindemedlet mjukas upp och

risken för stensläpp minska. I detta försöket mättes

denna eventuella egenskap på borrkärnor vilka tagits upp

två år efter förseglingen. Försöksmetoden visade sig vara

lämplig för förseglingar. De allra flesta produkterna hade

lyckats att binda upp finmaterialet så att mängden bort-

nött material minskade jämfört medreferensytan när

borrkärnorna utsattes för ett accelererande slitage.

Sedan försöket med bindemedelsförseglingar startade

1992 har utvecklingen inom detta område ständigt gått

framåt. En hel del lärdomar drogs av försöket i Sträng-

näs som arbetsgruppen testade vidare på andra arbeten.

Testen inriktade sig främst på att studera initialfriktionen

samt komma med förslag på vilka krav man kan ställa

på friktion i samband med en försegling. Arbetsgruppen

arbetade även vidare med att bland annat studera produk-

ternas nedträngningsförmåga, kapillära förmåga. Bestäl-

laren har till viss del lärt sig att ställa relevanta krav på

ett förseglingsarbete. Vissa entreprenörer har vidare-

utvecklat metodiken för att uppnå de allt mer speci-

ficerade krav beställaren ställer. Det är främst på flygfälts-

sidan som utvecklingen gått framåt och då speciellt i

försök i att förbättra initialfriktionen vid utförandetill-

fället. Branschen har också lärt sig att studera fler

egenskaper än bara friktion, vilket medfört att olika

mätmetoder har kunnat studerats.
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Sammanfattningsvis kan man säga att intresset och

användandet för bindemedelsförseglingar ökat under

1990-talet, men att det fortfarande finns en hel del att

lära. Projektet som finns beskrivet i detta meddelande

är ett led i den länken. Ett annat är den förseglings-

handbok som gavs ut i februari 1997. Den fortsatta ut-

vecklingen bör inriktas mot att:

förfina framtagna mätmetoder

- yttäthet

- slitage

ta fram nya mätmetoder

- mäta nedträngningsförmågan

komma på ett sätt att öka initialfriktionen

- friktionshöjande material av lämpligt slag

ställa relevanta krav

- vilka ytor lämpar sig för försegling

- klargöra för hur snabbt efter försegling

en yta kan/bör tas i bruk

Bindemedelsförseglingen har med all sannolikhet

kommit för att stanna, men det är viktigt att utvecklingen

går vidare.
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Försöksytornas inbördes placering på taxibanan
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Bilaga 3

Sid 1 (8)

Resultat av friktionsmätningar på Strängnäs taxibana

År: 1992 År: 1992

Mättillfälle: Maj Mättillfälle 1-3 veckor efter

utförandet

Mätdäck: Trelleborg Mätdäck: Trelleborg

Yta Friktionsvärde Yta Friktionsvärde

vid 70 km/h vid 70 km/h

TA 0,8 TA 0,68

2A 0,8 2A 0,71

2B 0,8 2B 0,38

SA 0,8 SA 0,71

3B 0,8 3B 0,72

4A 0,8 4A 0,69

4B 0,88 4B 0,76

5A 0,8 5A 0,76

5B 0,8 5B 0,78

7B 0,8 7B 0,55

8B 0,8 8B 0,71

9B 0,8 9B 0,72

10A 0,8 10A 0,7

10B 0,8 10B 0,7

11A 0,8 11A 0,72

11B 0,8 11B 0,69

12A 0,8 12A 0,72

12B 0,8 12B 0,69
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Bilaga 3

Sid 2 (8)

Resultat av friktionsmätningar på Strängnäs taxibana

År: 1992

Mättillfälle: Oktober

Mätdäck: Trelleborg

Yta Friktionsvärde vid 70 km/h

TA 0,79

2A 0,82

2B 0,81

SA 0,81

3B 0,81

4A 0,77

4B 0,81

5A 0,91

5B 0,82

7B 0,58

8B 0,73

9B 0,81

10A 0,85

10B 0,96

11A 0,82

11B 0,87

12A 0,8

12B 0,79
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Bilaga 3

Sid 3 (8)

Resultat av friktionsmätningar på Strängnäs taxibana

År: 1992

Mättillfälle: Maj

Mätdäck: Aero

Yta Friktionsvärde Friktionsvärde Friktionsvärde

vid 65 km/h vid 90 km/h vid 130 km/h

TA 0,69 0,5 0,56

2A 0,69 0,5 0,56

2B 0,69 0,5 0,56

SA 0,79 0,5 0,56

3B 0,79 0,5 0,56

AA 0,79 0,5 0,56

4B 0,79 0,5 0,56

5A 0,79 0,5 0,56

5B 0,79 0,5 0,56

7B 0,79 0,5 0,56

8B 0,79 0,5 0,56

9B 0,79 0,5 0,56

10A 0,72 0,42 0,44

10B 0,72 0,42 0,44

11A 0,72 0,42 0,44

11B 0,72 0,42 0,44

12A 0,72 0,42 0,44

12B 0,72 0,42 0,44
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Bilaga 3

Sid 4 (8)

Resultat av friktionsmätningar på Strängnäs taxibana

År: 1992

Mättillfälle: Direkt efter utförandet

Mätdäck: Aero

Yta Friktionsvärde vid 65 km/h

TA 0,29

2A 0,48

2B 0,25

SA 0,52

3B 0,45

4A 0,28

4B 0,34

5A 0,47

5B

7B 0,31

8B 0,42

9B 0,31

10A 0,5

10B 0,5

11A

11B

12A 0,54

12B 0,6
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Bilaga 3

Sid 5 (8)

Resultat av friktionsmätningar på Strängnäs taxibana

År: 1992

Mättillfälle: 1-3 veckor efter utförandet

Mätdäck: Aero

Yta Friktionsvärde Friktionsvärde Friktionsvärde

vid 65 km/h vid 90 km/h vid 130 km/h

TA 0,51 0,47 0,49

2A 0,5 0,49 0,49

2B 0,3 0,28 0,28

SA 0,6 0,57 0,55

3B 0,55 0,51 0,5

4A 0,49 0,49 0,49

4B 0,49 0,49 0,48

5A 0,61 0,6 0,6

5B

7B 0,45 0,39 0,39

8B 0,58 0,5 0,5

9B 0,6 0,58 0,54

10A 0,59 0,54 0,54

10B 0,61 0,6 0,61

11A

11B

12A 0,59 0,52 0,52

12B 0,59 0,53 0,53
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Bilaga 3

Sid 6 (8)

Resultat av friktionsmätningar på Strängnäs taxiban

År: 1992

Mättillfälle: Oktober

Mätdäck: Aero

Yta Friktionsvärde Friktionsvärde Friktionsvärde vid

vid 65 km/h vid 90 km/h 130 km/h

TA 0,69 0,69 0,69

2A 0,71 0,71 0,69

2B 0,69 0,7 0,57

SA 0,72 0,73 0,59

3B 0,71 0,71 0,6

4A 0,7 0,69 0,71

4B 0,7 0,69 0,61

5A 0,79 0,79 0,64

5B 0,74 0,74 0,66

7 B 0,48 0,55 0,42

8B 0,61 0,6 0,66

9B 0,7 0,7 0,67

10A 0,79 0,79 0,71

10B 0,85 0,77 0,78

11A 0,76 0,78 0,71

11B 0,81 0,78 0,73

12A 0,72 0,82 0,68

12B 0,72 0,78 0,71
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Sid 7 (8)

Resultat av friktionsmätningar på Strängnäs taxiban

År: 1994

Mättillfälle: Oktober

Mätdäck: Aero

Yta

1A

2A

2B

SA

3B

4A

4B

5A

5B

7B

8B

9B

10A

10B

11A

11B

12A

12B

VT 1

Friktionsvärde

vid 65 km/h

0,58

0,62

0,62

0,63

0,64

0,61

0,62

0,69

0,66

0,58

0,62

0,61

0,65

0,65

0,65

0,66

0,64

0,64
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Friktionsvärde

vid 95 km/h

0,59

0,63

0,63

0,65

0,65

0,62

0,64

0,69

0,69

0,61

0,68

0,66

0,7

0,69

0,68

0,7

0,67

0,66



Bilaga 3

Sid 8 (8)

Resultat av friktionsmätningar på Strängnäs taxiban

År: 1995

Mättillfälle: September

Mätdäck: Aero

Yta Friktionsvärde Friktionsvärde

vid 65 km/h vid 90 km/h

TA 0,66 0,63

2A 0,7 0,66

2B 0,73 0,63

SA 0,71 0,67

38 0,76 0,66

4A 0,69 0,65

4B 0,73 0,68

5A 0,75 0,67

5B 0,77 0,69

7B 0,73 0,63

8B 0,75 0,66

9B 0,73 0,65

10A 0,76 0,68

10B 0,81 0,68

11A 0,75 0,7

11B 0,8 0,71

12A 0,73 0,64

12B 0,78 0,69
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