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Klæðin
ngar, ran
nnsóknirr og þróu
un á prófunaraððferðum
Errla María Hauksdótt
H
tir, Nýskö
öpunarmið
ðstöð Íslannds

1 Inng
gangur
Á undannförnum þreemur áratugu
um voru klæ
æðingar leng
gst af með svipaðri
s
upppskrift, þ.e.a..s. bik af
gerðinni 160/220 (P
PG), þynnt með
m hvítspírra (white spiirit) og bættt í diamin vviðloðunarefn
ni í föstu
formi. Í fyrstu var notað white spirit
s
í of mikklu magni tiil þynningar,, en á seinni árum tókst að lækka
það hluttfall verulegaa, sem leiddii til minni bllæðinga. Af umhverfisásstæðum hefur
ur notkun hvíítspíra nú
að mestuu verið hætt en við hafa tekið umhveerfisvænni þynningarefnii. Þá hefur nnotkun á fösttu diamin
viðloðunnarefni verið hætt að messtu, m.a. þar sem erfitt heefur reynst að
ð útvega þauu efni.
Klæðinggar verða að öllum
ö
líkindu
um sú slitlaggsgerð sem mun
m verða rík
kjandi á þjóððvegum utan þéttbýlis
á Íslandii enn um sinnn. Kemur þarr m.a. tvenntt til; klæðing
g er ódýr og hagkvæmur
h
kkostur þegarr vel tekst
til auk þþess sem líkklegt er að klæðingar
k
taaki við af malarslitlögu
m
m í auknum
m mæli. Nýjar gerðir
íblöndunnarefna, bæðði til þynning
gar á biki ogg til að auka viðloðun bin
ndiefna og stteinefna, haffa rutt sér
til rúms í klæðingu. Má þar fyrst nefna repjjuolíu í stað
ð hvítspíra og
g nú síðast llífolía (sæolía) í stað
repju. E
Einnig hafa fjölmörg,
f
fljótandi viðlooðunarefni verið
v
boðin fram til notk
tkunar í klæðingu að
undanförrnu, til dæmiis vörumerkiin TPH og W
Wetfix.
Þessar bbreytingar haafa ekki hepp
pnast í öllum
m tilfellum og
o hafa komiið fram skem
mmdir á klæðingum í
sumum ttilfellum, svvo sem steinllos. Í öðrum
m tilfellum haafa sumar aff þessum nýjju blöndum heppnast
ágætlegaa. Þessar brreytingar, ásamt því að á árinu 20
011 koma útt Evrópustaððlar um pró
ófanir og
framleiððslu klæðingaa, kalla á viðamiklar rannnsóknir og þrróun á íslenskum klæðinggum.

2 Rannsóknarv
verkefnið
Þetta veerkefni er huugsað til þrriggja ára ogg í þessum fyrsta áfang
ga hafa veriið gerðar viiðamiklar
rannsóknnir á viðloðuunareiginleik
kum raunblaandna klæðin
nga á rannsó
óknastofu. Á seinni stigu
um verða
gerðar flleiri rannsókknir og auk þess
þ
lagðir tillraunakaflar með mismu
unandi blöndu
dum klæðingaa, þ.e.a.s.
með missmunandi þyynningarefnu
um, viðloðunnarefnum, fjjölliðum, steeinefnum ogg jafnvel missmunandi
bikgerðuum.
Í fyrsta ááfanga hefur verið lögð áhersla
á
á viðlloðun steineffna og bindieefna. Spurninngin sem rey
ynt verður
að svara í fyrsta áfannga er tvíþættt:
ii)
iii)

Hvaða prófunaraaðferðir hentta til að mælla viðloðun raunblandna
r
steinefnis, bikblöndu
b
og viðloðunarefn
v
na sem ætlaðð er að nota hverju
h
sinni?
Hvaða raunblönd
dur eru líkleggar til að hen
nta íslenskum
m aðstæðum??

Niðurstööðurnar verðða notaðar till að meta hvvort rétt sé að
a setja ákvæ
æði um nýttt viðloðunarp
próf fyrir
klæðingaarefni inn í leeiðbeiningarr um efnisgæ
æði og efniskrröfur og í Alverk.
Á seinnii stigum verðða þessar nýjju gerðir klæ
æðinga rannssakaðar með fleiri prófunnaraðferðum og settar
fram tillögur að kröffum til klæðinga og mællinga á eigin
nleikum þeirrra. Þessar tilllögur munu skila sér
inn í leiððbeiningar ogg verklýsingar Vegagerð arinnar. Verk
kefnið mun jafnfamt
j
á seeinni stigum stuðla að
innleiðinngu Evrópusstaðla, þ.e.a.s. aðferðir vvið prófanir,, framleiðslu
u og eftirlit, svo og aðfferðir við
úttektir á klæðingum
m. Meginmarrkmið verkeefnisins er að
ð stuðla að aukinni
a
endiingu klæðing
gaslitlaga
með því að tryggja að
a raunblönd
dur steinefnaa, biks, þynn
ningarefna og
g viðloðunarrefna henti ísslenskum
aðstæðum
m.
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3 Fyrssti áfangii
Reynslann hefur sýnt að hefðbund
dið hrærsluprrófi á viðloðun, sem notaað hefur veriið hérlendis áratugum
á
saman, þþ.e.a.s. vegollía með föstu
u diamíni, heefur þótt gefaa góða vísben
ndingu um viiðloðun stein
nefnis við
bindiefnni þegar eingööngu var nottað hvítspíri til þynningaar (þunnbik). Nokkrar atrrennur voru gerðar til
að nota þessa aðferrð, þ.e.a.s. hrærslupróf,
h
með þunnb
biki í stað vegolíu,
v
en áán árangurs þar sem
bindiefnnið hljóp í keekki. Með tillkomu nýrra bindi- og viðloðunarefn
na hefur hrær
ærslupróf með
ð vegolíu
ekki geffið nægilegaa upplýsandii niðurstöðurr um viðloð
ðunareiginleika nýrra sam
amsetninga bindiefna,
b
viðloðunnarefna og stteinefna (rau
unblandna) oog því þótti mikilvægt
m
að
ð þróa aðferððir sem henta þessum
nýju raunnblöndum.
Byrjað vvar á því að útfæra
ú
verkþáttinn nánar,, útvega þau efni sem ætlluð voru til pprófana, s.s. steinefni,
bik, hvíttspíra, repjuoolíu og sæolíu, svo og þau viðloðu
unarefni sem
m til greina kkomu. Rannssóknirnar
miðuðu að því að þrróa nýja prófunaraðferð með endurb
bættu hrærslu
uprófi. Gerðaar voru tilraaunir með
gum í þeim tilgangi að þróa
því að bbregða út af prófanalýsin
p
þ
vænlega prófunaraððferð. Leytasst var við
að þróa aðferð sem prófar raunb
blöndur klæððinga, hvað varðar kornaastærðir, þynnningarefni og
o íauka,
magn þeeirra efna o.s.frv.
Í byrjunn var notað fyrsta
f
flokkss steinefni, S
Seljadalsefnii, í viðloðun
narprófin til að rannsakaa hvernig
mismunaandi bindiefnni myndu hegða sér og hv
hvort viðloðu
un myndi takaast. Hrærslusskálin var hituð í ofni
við 110°°C í 40 min til
t að hjálpa til við þakniingu steinefn
nanna í byrju
un. Athugað vvar hvaða áh
hrif magn
mismunaandi viðloðuunarefna hafð
ði á viðloðunn mismunand
di bikblanda með
m Seljadallsefni, sjá my
ynd 1.
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oðun mismun
nandi bikblannda
Mynd 1 Áhrif magns mismunand
ð báðum
Myndin sýnir að sæbik með Seljadalss steinefni náði fullkominni viððloðun með
k voru ögn sííðri en góð en
engu síður.
viðloðunnarefnunum, TPH og Weetfix, repjubikk og þunnbik
Þar sem viðloðun náðist svona veel með fyrstaa flokks stein
nefni var ákv
veðið að finnna steinefni seem höfðu
brugðist í viðloðun. Ákveðið varr að prófa sæ
æbik og repju
ubik með tveennskonar viiðloðunarefnum, TPH
og Wetffix. Þau steeinefni sem urðu fyrir valinu vorru Brekkuneef, Laxárdallsvegur, Fró
óðárheiði,
Markarfl
fljót og Þröskkuldar.
Mynd 2 sýnir hvaaða áhrif þvottur hefðii á viðloðu
unina með tveimur bikkblöndum og
o öllum
steinefnuunum, en fraam kom að þvottur
þ
jók vviðloðun um 0-35 %. Það sést einnigg á þessum prófunum
p
að TPH viðloðunareefni stendur sig betur enn Wetfix með
ð sæbiki. Aff steinefnunuum var Markarfljótið
með afgeerandi bestu viðloðun, fy
yrir utan Seljaadalinn og Þröskuldar
Þ
vo
oru með versstu viðloðuniina.
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Mynd 2 Áhrif þvotttar steinefn
nis á viðloðuun
Vegagerrðin ákvað að
a umdæmin
n skyldu látta mæla viðloðun á raunblöndum jaafnframt heffðbundna
prófinu ssumarið 2011. Fljótlega varð
v
ljóst að raunblöndup
prófið hentað
ði ekki fyrir óflokkað efn
ni eða þar
sem sanddur og fínefn
fni var til staaðar í miklum
m mæli. Við
ð þessar niðu
urstöður var ákveðið að taka ætíð
kornakúrrfu af sýnum
m til að kan
nna sand- ogg fínefnahlu
uta. Í ljós ko
om að steinnefni sem nááðu engri
viðloðunn voru með fínefnahluta
f
>5%
>
og maggn efnis < 4 mm
m náði frá 10-40%, sjá mynd 3.

Mynd 3 Áhrif sand- og fínefnahlluta á viðloðuun úr völdum
m námum
Næstu skkref rannsókknaverkefnisiins verða að gera endurteektarprófanir á hrærslupróófinu til að sannreyna
s
nákvæm
mni þess. Nákkvæmnin byg
ggir á sjónræ
ænu mati og eru þrír mism
munandi grei
einendur feng
gnir til að
meta til.. Einnig er verið
v
að sem
mja framkvæ
æmdarlýsingu
u á prófinu og prófa alllar breytur sem
s
gætu
hugsanleega tengst henni.
h
Í framhaldinu
fr
er reiknað með að leeggja tilraunnakafla með völdum
steinefnuum og binddiefnum, svo
o og kemur til greina að kynna hrærslupróf
h
á raunblönd
dum fyrir
viðkomaandi Evrópusstaðlanefnd.
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