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1. ORIENTERING

På asfaltbelagda ytor med låg trafik uppstår med tiden klimat- och materialbe-

tingade problem med sprickor och stensläpp i beläggningens ovanyta. Den huvud-

sakliga anledningen till detta åldringsfenomen torde vara att bitumenets egen-

skaper förändras under inverkan av luftens syre, UV-ljus, vatten, vägsalt m m. Bi-

tumenet blir härmed bl a sprödare och mer sprickbenäget.

En underhållsåtgärd som utförs för att försöka förhindra eller åtgärda denna typ av

skador är försegling med olika typer av förseglingsprodukter. Åtgärden anses

fräscha upp och föryngra beläggningsytan. Produkter som används är diverse bitu-

menemulsioner eller bitumenlösningar med tillsatser av varierande slag. Även

produkter på epoxibas provas. Appliceringen utförs manuellt, med klistermoped

eller med spridarbil.

Föreliggande rapport avser en inledande laboratoriestudie av ett antal förseglings-

produkters "föryngrande" inverkan på bindemedlet i en asfaltbeläggning.

Undersökningen omfattar karaktäriserande provning av tre på marknaden före-

kommande produkter samt en inledande studie av en av produkternas inverkan på

känt karaktäriserat bindemedel.
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2. PRODUKTER

Samtliga i undersökningen ingående produkter är av typen emulsionsförsegling.

Bindemedel av typ B 60 och B 180 har använts i de jämförande undersökningarna.

De aktuella förseglingsprodukterna beskrivs i tabell 1. Uppgifterna har hämtats

från varuinformationsblad (Neomex 40RE och Pentack) eller produktdatablad

    

(VT 41).

Tabell 1 I undersökningen ingående förseglingsprodukter

Produkt Beskrivning Tillverkare/ Leverantör

Neomex 40 RE Sur bitumenoljeemulsion med Viaflex Vägprodukter AB

ca 40 % bitumen B 200,

aromatiska oljor, saltsyra och Kontaktperson: C. Krylander

fotogen samt ca 60 %

emulgator, salter och vatten.

VT 41 Bitumenemulsion med ca 40 % Tarco Vej A/S Danmark/

bitumen B 300 med tillsats av Sörmlands Väg &

bitumenoljor samt ca 60 % Trañkarbeten AB

vatten.

Kontaktperson: Matz Furén

Pentack Alkylbensener C9-C14-aromater Vägtek AB

 

30-100 %,

bitumen RC-O 10-30 % och

acykliska aminer 1-5 %

 

Kontaktperson: Eve Svensson
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3. LABORATORIEUNDERSÖKNING OCH PROVNINGS-

RESULTAT

Provning har utförts enligt överenskommet provningsprogram och pågått under

perioden 94-05 till 94-10.

Laboratorieundersökningen är uppdelad i två huvuddelar.

I den första huvuddelen karaktäriseras förseglingsproduktema. Karaktäriserande

provning utförs i huvudsak enligt aktuella specifikationer för bitumenemulsion

och bitumen i VÄG 94 samt med hjälp av kromatograñsk metodik.

I den senare delen av undersökningen karaktäriseras konventionellt bindemedel

före och efter inblandning av förseglingsprodukt, liksom efter värmelagring, i

direktkontakt med förseglingsprodukten, tre månader vid 50°C.

3.1 Karaktärisering av förseglingsprodukt

Karaktäriserande provning av förseglingsproduktema utförs i undersökningen med

avseende på följande parametrar:

- Viktförlust bestäms vid 120°C i 5 timmar (ASTM D 1754).

- Utrinningstid vid 25°C (FAS Metod 342).

- Fillerbrytindex (FAS Metod 345).

- Destillation till 260°C, med erhållande av bindemedelshalt, vattenhalt och

olje- eller lösningsmedelshalt (ASTM D 244).

- På destillationsåterstoden bestäms kinematisk viskositet vid 60°C (FAS

Metod 339), penetration vid 5°C (FAS Metod 337), mjukpunkt (FAS

Metod 338), duktilitet vid 5°C (ASTM D 113) samt brytpunkt (IP 80).

På destillationsåterstoden utförs dessutom syratalsbestämning samt kemisk

karaktärisering med kromatografisk metodik (Iatroscan).
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3.1.1 Resultat

Erhållna provningsresultat redovisas i tabell 2.

Resultaten visar att förhållandevis stora skillnader kan förekomma mellan produk-

ter. Neomex och VT uppvisar egenskaper och provningsresultat som i stort är gan-

ska lika, medan Pentack betydligt avviker från Övriga två produkter.

Neomex 40 RE och VT-4l

Neomex är en något "mjukare" produkt än VT-4l, med högre viktförlust vid

uppvärmning till 120°C och lägre bindemedelshalt. Vattenhalten ligger för

båda produkterna på cirka 60 %. Neomex innehåller några få procent lösnings-

medel eller lättflyktiga oljor, till skillnad från VT-4l som endast uppvisar spår

av dessa.

Bestämningar utförda på respektive bindemedelsåterstod visar vidare att ingå-

ende bitumen i Neomex har högre penetration vid 5°C, lägre mjukpunkt och

lägre brytpunkt än ingående bitumen i VT-41.

Uppmätt syratal ligger för båda produkterna högt, cirka 3 till 4 mg KOH/g,

vilket vanligtvis i vägbitumensammanhang anses indikera att basbitumenet är

av venezulanskt ursprung.

Fillerbrytindex ligger för båda produkterna på cirka 100 sekunder.

Pentack

Produkten Pentack avviker som nämnts från övriga två produkter. Uppmätt

bindemedelshalt uppgår till 26 %. Vattenhalten uppgår till cirka 26 volym-%.

Resterande del på cirka 46 % utgörs av lösningsmedel och flyktiga oljor.

Destillationsåterstoden är mycket mjuk varför penetration och mjukpunkt ej

varit mätbart. Beträffande mjukpunkten ligger hypotetiskt värde således under

5°C. Brytpunkten ligger "detta till trots" högre än för Neomex och VT-41.

Syratalet är lågt (0.7 mg KOH/g).

Fillerbrytindex ligger på 300 sekunder.
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Det bör nämnas att fullständig separation uppstått i Pentackprovet, mellan olje-

fas och bitumenemulsionfas. Vid det aktuella provtagningstillfället hade prov

också tagits ut vid olika tillfällen i samband med utläggningsarbetet. Det visar

sig att prov från olika dunkar och provtagningstillfällen varierar kraftigt med

avseende på bindemedelshalt (från 14 till 26 %).

Slutligen bör nämnas att Pentack, till skillnad från Övriga två produkter, har en

lukt som av här berörd laboratoriepersonal uppfattats som besvärande. Enligt

erhållet varuinformationsblad för produkten ingår alkylbensener till mellan 30

och 100 %. (Etylbensen är klassificerad av kemikalieinspektionen som farlig

vid inandning.)

Kemisk karaktärisering (eller "fingeravtryck") med kromatograñsk metodik har

utförts på förseglingsprodukternas destillationsåterstod. Karaktäriseringen om-

fattar analys enligt Iatroscan-metoden, varvid bitumenet delas upp i fyra kompo-

nentgrupper med hjälp av tunnskiktskromatografi i kombination med flamjonise-

ring. De fyra grupperna benämns mättade oljor, aromatiska oljor, hartser och

asfaltener. Erhållna resultat framgår av tabell 3 och figur nedan. Som referens in-

går B 180.

Asfaltenhalten ligger högre för Pentack än för övriga två produkter och hartshalten

lägre.
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Tabell 2 Karaktärisering av förseglingsprodukter

Provning Neomex 40 RE VT-41 Pentack

Viktförlust vid 120°C (vikt-%) 63.99 60.30 78.86

Utrinningstid vid 25°C, STV 4 mm (8) 5 5 7

Fillerbrytindex 99 107 / 101 300

Destillation till 260°C

- Bindemedelshalt (vikt-%) 37.0 39.6 26.3

- Vattenhalt (vol-%) 59.3 59.6 29.0

- Olje-oeh lösningsmedelshalt (vikt-%) 3.5 0.0 (spår) 46.0

På återstoden:

- Kinematisk viskositet 13942 19949 1348

vid 60°C (mmZ/s)
- Penetration vid 5°C (mm/10)* 72 42 ej mätbart

- Mjukpunkt (°C) 25 30 ej mätbart

- Duktilitet vid 5°C (cm) > 100 > 100 > 100

- Brytpunkt (°C) -23 -18 -14

Syratal (mg KOH/g) 3.4 4.3 0.7

    

* Penetration utförs vid 5°C istället för vid 25°C, eftersom ingående bindemedel

är mycket mjukt.

     

Tabell 3 Kromatografisk karaktärisering av bitumen med Iatroscan TLC/FID

Produkt Halt bitumenkomponenter (%)

Mättade oljor Aromatiska Hartser Asfaltener
oüor

Neomex 40 RE 12 53 20 15

VT-41 14 50 20 16

Pentack 15 49 16 21

Referens bitumen 12 51 22 15

B 180
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lingsprodukter.

Fördelning av ingående bitumenkomponenter i undersökta förseg-Figur 1
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3.2 Förseglingens "föryngrande" inverkan på bindemedlet - In-

blandning

Bitumen och förseglingsprodukt blandas. Avsikten är att få en uppfattning om

bindemedlets förändring vid en direkt inblandning av förseglingsprodukten i det

kända bitumenet. Fallet är tänkt simulera den hypotetiska motsvarighet i prak-

tiken, då förseglingen fullständigt blandar sig med bindemedlet i asfaltbeläggning-

en och därmed eventuellt föryngrar bindemedlet och beläggningsytan.

Rumstempererat bitumen har i försöket blandats med Olika mängd förseglingspro-

dukt Neomex 40 RE. Blandningar med 25, 10 respektive 5% förseglingsprodukt

har valts. Förseglingsproduktens temperatur har varit 50°C vid inblandningen.

Efter omrörning har provet sedan stått till efterföljande dag, då analyser utförts för

jämförelse med ursprungligt bitumen i blandningen.

3.2.1 Resultat

Erhållna provningsresultat och jämförelser redovisas i tabell 4.

Resultaten indikerar marginella förändringar av B 60 vid 5% inblandning av Neo-

mex 40 RE, medan tillsats av 25 % förseglingsprodukt avsevärt höjer bitumenets

penetration (från 60 till 109 mm/10) samt ger förbättrad duktilitet vid lägre tempe-

ratur.

3.3 Förseglingens "föryngrande" inverkan på bindemedlet - Värme-

lagring

I denna del av undersökningen värmelagras bindemedel och försegling i "direkt-

kontakt" med varann. Värmelagringen utförs vid 50°C under 3 månader varefter

bindemedlet analyseras och erhållna resultat jämförs med motsvarande resultat för

bindemedlet före värmelagring. Undersökningen har utförts endast för produkt

Neomex, med bitumen B 60.

Ett bindemedelsskikt på ca 2 mm appliceras på ett lock. Då bitumenet antagit

rumstemperatur appliceras förseglingen till samma tjocklek över bindemedelsytan,

med en speciell polyesterväv emellan.Förseglingen har före appliceringen in-
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dunstats till "lämplig konsistens". Lock med prov förses med aluminiumfolie och

placeras i värmeskåp vid 50°C.

Under värmelagringen förväntas migrering av komponenter i förseglingen ske,

med eventuell positiv inverkan på bindemedlets egenskaper.

3.3.1 Resultat

Erhållna provningsresultat redovisas i tabell 5.

Resultaten indikerar att B 60 (referensprov) förändras med avseende på mjuk-

punkt vid den aktuella värmelagringen, dvs mjukpunkten ökar med 8°C (från 51

till 59°C).

För B 60 som värmelagrats i kontakt med Neomex 40 RE sker däremot endast

små förändringar, och då i "föryngrande riktning". Mjukpunkten sjunker med 3°C

och duktiliteten förbättras något liksom brytpunkten. Att bitumenet ej åldrats

(blivit hårdare) torde dock till största delen bero på att bitumenet rent fysiskt

skyddats från syrepåverkan och oxidation under skiktet av förseglingsprodukt.

Erhållna resultat för B 60 efter värmelagringen i kontakt med Neomex, vad gäller

mjukpunkt och duktilitet, överensstämmer med motsvarande värden efter direkt

inblandning av cirka 10 % Neomex (jfr tabell 4).
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Tabell 4 Karaktärisering av bindemedel före och efter inblandning av
Neomex

Provning B 180 B 60 B 60 + B 60 + B 60 +
Neomex Neomex Neomex

25 % 10 % 5 %

Penetration vid 25°C 179 60 109 81 65

(mm/10)

Kinematisk viskcsitet 208 464

vid 135°C (mm/s)

Dynamisk viskositet 59 300 141 219 264

vid 60°C (Ng/m2)

Mjukpunkt (°C) 39.5 51 46 49 50

Densitet vid 25°C 1.015 1.024 1.020 1.021 1.023

(kg/m3)

Duktilitet vid 5°C > 100 < 1 59 9 < 1

Duktilitet vid 10°C 99 > 100 > 100 > 100

(cm)

Brytpunkt (°C) -20 -12

Syratal (mg KOH/g) 4.0 3.4 3.0 3.3 3.4

Efter upphettningsprov

till 163°C (TFOT)

Viktförlust (vikt-%) 0.30 0.07

Dynamisk viskositet 121 198

vid 60°C (Ns/mz)

Penetration vid 25°C 109 35

(mm/10)

Duktilitet vid 5°C 74 < 1

Duktilitet vid 10°C > 100 6

(cm)

Brytpunkt (°C) -18 -l 1

Mjukpunkt (°C) 44 55
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Tabell 5 Karaktäriserande provning efter värmelagring 3 månader vid 50°C

Provning B 60 B 60 referens B 60 + Neomex
(ursprungligt prov) (efter 3 mån vid 50°C) (efter 3 mån vid 50°C)

Mjukpunkt (°C) 51 59 48

Duktilitet vid 5°C (cm) < 1 8

Brytpunkt (°C) -12 .14

Syratal (mg KOH/g) 3.4 3.1 3.1

4. KOMMENTAR OCH FORTSATT ARBETE

I redovisad undersökning karaktäriseras tre på marknaden förekommande förseg-

lingsprodukter. Mot bakgrund av erhållna resultat kan konstateras att stora skill-

nader mellan produkter förekommer. Beträffande t ex bitumeninnehåll har varia-

tioner mellan cirka 14 och 40 vikt-% erhållits.

Inkompatibilitet mellan ingående komponenter i förseglingsprodukten förekom-

mer, med fullständig separation i produkten under lagring som följd. Detta kan i

praktiken innebära kraftigt varierande produktkvalitet.

Kvalitetskontroll i samband med utförandet av förseglingsarbeten anses befogat.

Varuinformationsblad är en självklarhet, inte minst ur hälsovådlighetssynpunkt.

För produktens sammansättning bör framgå:

- bindemedelstyp och bindemedelshalt, typ av bitumen

- vattenhalt

- tillsatsmedel, typ och halt

Beträffande förseglingens mätbart "föryngrande" inverkan på bitumenet i en as-

faltbeläggning, har inledande grundläggande undersökningar med en av förseg-

lingsprodukterna utförts. Utförda försök, med direkt inblandning av förseglings-

produkten i bitumen liksom med bitumen och försegling i kontakt med varann
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under värmelagring, anses lovande, varför fortsatta undersökningar med ytterligare

produkter och längre värmelagringstider föreslås.

Sammanfattningsvis föreslås att ytterligare på marknaden förekommande förseg-

lingsprodukter innefattas i undersökningen för motsvarande karaktärisering och

kartläggning av produkter.

Vid kvalitetskontroll, i samband med förseglingsarbetets utförande, bör åtmin-

stone destillation, med bestämning av bindemedelshalt, vattenhalt samt olje- och

lösningsmedelshalt utföras.

Provningsfrekvens minimum l prov per 100 000 m2 föreslås, dock minst 2 prov

per objekt (i början och slutet av utläggningsarbetet).
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