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1 ORIENTERING

Med ökande och tyngre trafik ställs allt högre krav på vägbeläggningen. Fenomen som spår-
och sprickbildning av olika slag bör kunna kontrolleras, liksom inverkan av åldrings-,
vidhäftnings- och fuktkänslighetsparametrar.

Bindemedlet har i detta sammanhang avgörande betydelse för beläggningens funktion, varför
det är av vikt att i detalj kunna kartlägga bindemedlets kemiska och funktionella egenskaper.
Stora resurser har under den senaste 5-årsperioden lagts ner på just detta inom SHRP
(Strategic Highway Research Program), varvid metoder för klarläggande av bitumenets
kemiska struktur har utvecklats, liksom metoder för att prova fundamentala fysikaliska
egenskaper relaterade till beläggningens verkliga förhållande och till bitumenets grund-
läggande kemiska struktur. Traditionell bitumenanalys (som penetration, mjukpunkt,
viskositet) ersätts i SUPERPAVE asphalt binder speciñcations med nya reologiska metoder
och utrustning som DSR (Dynamic Shear Rheometer), BBR (Bending Beam Rheometer) och
DTT (Direct Tension Tester).

Inom föreliggande projekt utvärderas bl a lämplig metodik för karaktärisering av bituminösa
bindemedel med avseende på kemiska, reologiska och för övrigt funktionsrelaterade
egenskaper. Arbetet utförs mot bakgrund av årlig kvalitetsuppföljning enligt BYA och
VÄG 94, uppföljning av aktuella resultat inom SHRP samt befintlig metodik och utrustning
för kemisk karaktärisering av bitumen vid VTI.

Kvalitetskontroll av bituminösa bindemedel har sedan 1976 årligen utförts vid VTI. Avsikten
är att dokumentera bindemedlets kvalitet samt att följa upp och få erfarenheter av föreskrivna
specifikationer och analysmetoder. Under 1993 analyserades bl a 28 bitumenprov i enlighet

med BYA 84 och BYA 92 (remissutgåva). Bitumenproven från 1993 års kvalitetskontroll har
under innevarande år också karaktäriserats kemiskt med hjälp av kromatografisk metodik
enligt Iatroscan. Dessa undersökningar redovisas bl a i föreliggande notat. Beträffande kemisk
karaktärisering är avsikten att utvidga denna del med GPC- analys från och med 1994 års

prov, samt också med IR-analys fr 0 rn 1995 års prov.

Vad gäller forsknings- och utvecklingsarbete på bindemedelssidan inom SHRP, har detta

följts genom litteraturstudier och medverkan i svenska bevakningsgruppen för SHRP-asfalt.
Metodik och utrustning för SHRP binder Speciñcation tests enligt SUPERPAVE har
utvärderats bl a genom medverkan i SHRP binder specification course vid Asfaltinstitutet i
Lexington (i juli 1994). Vid VTI finns en Bending Beam Rheometer (BBR) enligt SHRP för
bestämning av styvhet och m-värde vid låga temperaturer. Bitumenprov från 1993 års
kvalitetsuppföljning har undersökts med hjälp av denna utrustning. Erhållna resultat från

dessa provningar redovisas i föreliggande notat. Avsikten är att fortsätta dessa undersökningar
i samband med kvalitetsuppföljning, samt för polymermodifierat bindemedel.

Kvalitetsuppföljning av 1994 års bituminösa bindemedel pågår. 38 bitumenprov och 25
emulsionsprov har inkommit för analys enligt VÄG 94 och kompletterande provning med
avseende på kemisk karaktärisering samt SHRP-metodik. Kvalitetsuppföljningens betydelse
kommer att öka om olja från ett ökat antal oljekällor kommer in också på den svenska
bitumenmarknaden. Tyngre oljor kan komma att användas i större utsträckning. Dessa är mer
komplexa och svårare att bearbeta än lättare oljor och behandlas därför ofta på olika sätt för
att bli mer attraktiva.



2 SHRP - STRATEGIC HIGHWAY RESEARCH PROGRAM

SHRP (Strategic Highway Research Program) är forskningsprogrammet på 150 miljoner

dollar om Vägteknik i USA. Programmet har pågått i 5 år (från mars -87 till oktober -94) och

följts bl a från svenskt och nordiskt håll.

SHRst slutprodukt inom asfaltområdet benämns SUPERPAVE, vilket står för Superior

Performing Asphalt Pavements. SUPERPAVE software är dataprogrammet för val av
material och mix design, men SUPERPAVE är också specifikationer för material,
specifikationer för blandning och analys av asfaltmassa samt prediktering av
asfaltbeläggningens egenskaper. Testmetoder, testutrustning och kravspeciñkationer är en
viktig del.

SUPERPAVE implementeras för närvarande under ledning av Federal Highway
Administration (FHWA). Som del i FHWA:s implementeringsstrategi ingår utbildning i
SUPERPAVE vid National Asphalt Training Center (NATC) i Lexington. Utbildnings-
programmet går ut på praktisk träning i användning av SUPERPAVE produkter, och omfattar
två områden; SUPERPAVE asphalt binder technology och SUPERPAVE asphalt mixture
technology.

(Asfaltinstitutet är en internationell icke profiterande institution som sponsras av medlemmar
från asfaltindustrin. Svensk medlem är Nynäs Bitumen AB. Bindemedelskursema vid
Asfaltinstitutet har bedrivits sedan juli -93, med cirka en kurs i månaden.)

2.1 SHRP - Bindemedel

50 miljoner dollar har lagts ner i USA på bindemedelssidan, för utveckling av nya metoder, i
avsikt att prova och specificera bituminösa bindemedel. (Traditionell metodik med
bestämning av penetration, mjukpunkt , viskositet 0 s v ersätts bl a med reologiska metoder
och utrustningar som Dynamic Shear Rheometer, Rotational Coaxial Cylinder Viscometer,
Bending Beam Rheometer och Direct Tension Tester.

2.1.1 Bakgrund och problemställning

SHRP-projektet startade som en följd av oljeblockaden 1972, och att bitumenkvaliteten efter

denna sjönk till oacceptabel nivå.

Olja utvinnes idag från betydligt fler olika oljekällor än för 20-30 år sedan. Tyngre oljor
används i större omfattning än tidigare. Dessa oljor innehåller en mindre del flyktiga
beståndsdelar än de lättare oljorna. De innehåller mer kväve, svavel, syre och metaller samt är
ofta mer naftenska (hög halt cykloalkaner) och aromatiska. Tyngre oljor är svårare att bearbeta
än lättare oljor varför de behandlas på olika sätt för att bli mer attraktiva. De är också betydligt
mer komplexa än lättare oljor.

Existerande laboratorietester för att specificera bitumen ansågs ej funktionsrelaterade och

därmed mindre lämpliga. Avsikten med SHRP var därför att utveckla följande:



- Metoder för att klarlägga bitumenets grundläggande kemiska struktur.

- Metoder för att prova fundamentala fysikaliska egenskaper relaterade till

beläggningens verkliga förhållande och till bitumenets grundläggande kemiska

struktur.

- En begreppsmässig mikrostrukturmodell för att förklara bitumens fysikaliska och
kemiska egenskaper och för att validera samband mellan dessa båda typer av
egenskaper.

2.1.2 Resultat

Slutrapport vad gäller SHRP projekt A-OOZA Binder Characterization and Evaluation före-

ligger i fyra volymer. I dessa presenteras utförda undersökningar av bitumens kemiska och
teologiska egenskaper, med syftet att klarlägga och kunna mäta dessa egenskaper. Ur
korrelationen mellan kemiska och reologiska egenskaper har man försökt skapa en

beskrivande modell för bitumen, som sedan legat till grund för en prediktering av asfalt-
beläggningars egenskaper och funktion på vägen. Denna modell och prediktiva möjligheter
behandlas i Binder Characterization and Evaluation, Volume 1 (1). Kemiska studier behandlas

i volym två (2). Fysikaliska egenskaper samt utvärdering i fält behandlas i volym tre (3).

Använd teknik och testmetoder beskrivs slutligen i den fjärde volymen (4).

En mikrostrukturmodell för bitumen togs fram för att kunna klarlägga på vilket sätt man borde

mäta de fundamentala fysikaliska egenskaper som styr bitumenets funktion. Omfattande
studier utfördes. Dessa låg sedan till grund för de nya funktionsbaserade specifikationerna för
bitumen som slutligen utvecklades inom SHRP. (Figur 1)
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Figur 1 Samband mellan egenskaper på vägen, reologisk modell, mikrostrukturmodell

och bitumenkemi (Ref. 1).



2.1.3 Bitumenmodell

Kemiska studier utfördes för att fastlägga existensen av en mikrostruktur i bitumen samt för

att klarlägga dess uppbyggnad och påverkan vid åldring.

Bitumen kan uppdelas i kemiskt meningsfulla fraktioner med hjälp av metodik som IEC (Ion
Exchange Chromatography). Uppdelning sker då i starka och svaga syror respektive baser
samt neutrala respektive amfotära fraktioner. Det har visat sig att sura och basiska funktioner,
speciellt amfotärer som är både sura och basiska, har avgörande inverkan på bitumenets visko-

elastiska egenskaper.

Bitumen är elastiskt vid normala användningstemperaturer, men uppför sig härvid som ett

material med mycket högre molekylvikt än motsvarande molekylviktsbestämningar anger.
Detta skulle bero på det stora antal svagare bindningar som ständigt förändras under skjuv-
påkänning och temperaturens inverkan, vilket i sin tur skulle vara förklaringen till bitumenets
viskoelastiska egenskaper som just en funktion av skjuvbelastning och temperatur. (Med hjälp
av SEC (Size Exclusion Chromatography) har stora enheter påvisats, mycket större än på

molekylär nivå.)

För att polära molekyler ska gå samman i en mikrostruktur krävs två eller flera angrepps-
punkter, vilket gör det sannolikt att amfotära molekyler har en avgörande inverkan på
bitumenets fysikaliska egenskaper. Amfotärer har hög halt aromatiska kolväten och antas

innehålla enheter av aromatiska ringar med 1t-1t bindningar. Amfotärer har visat sig ge ökad
viskositet och elasticitet.

Kunskap om hur varje kemisk förening i bitumenet påverkar materialets reologi i kombination

med en snabb metod att mäta reologin över ett brett temperaturområde skulle uppenbart
förbättra möjligheterna att modifiera ett bitumen i önskad riktning.

Bitumenets sammansättning beror på oljan den härstammar ifrån. Asfaltener, som kan fällas

ut enligt känd metodik med hjälp av alkaner, är inte flyktiga utan koncentreras i återstods-
fraktioner. De är rika på kväve, svavel, syre och metaller och är mer aromatiska än övriga

delar av oljan, som med ett övergripande namn benämns maltener. Asfaltenema har
viskositetshöjande effekt på olja och bitumen. Asfaltenema står för ibland upp till 20 % av
bitumenet och är alltid den mest polära aromatiska komponenten.

En rad bitumenmodeller har föreslagits, med start 1924 och Nellensteyns modell; där petro-
leumdestillat beskrivs som en kolloidal dispersion av asfaltener i maltener, peptiserade av

polära isolerbara s k resiner. Andra som bidragit under årens lopp är Mack, Labout, Pfeiffer
och Saal, Traxler, Yen, Park och Mansoori.

Inledningsvis föreslogs inom SHRP-projekt A-002 en mikrostrukturmodell baserad på en

modifierad Pfeiffer och Saal-modell; en upplösande fas av relativt alifatiska icke polära
molekyler med låg halt heteroatomer. I denna fas dispergeras mikrostrukturer, d v 3 enheter
uppkomna genom molekjylsammanslagning, av vilka många antogs vara polyfunktionella med

möjlighet att gå samman via vätebindningar, dipol- och HJC-reaktioner (reaktioner som
möjliggör mikrostrukturbildningar). Bitumenmodellen utvecklades genom studier av asfal-

tener, varvid bl a påvisades att molekyler slår sig samman i större enheter. Många studier
utfördes på asfaltener lösta i organiskt lösningsmedel, d v 3 ej i sin naturliga omgivning. Detta
har kritiserats.



Traditionella kolloidala modeller överensstämmer ej med observerade reologiska egenskaper
för bitumen. Därmed konstateras att bitumen, som nollhypotesen anger, måste betraktas som

en relativt homogen väldeñnierad mängd molekyler med olikheter vad gäller polaritet och

molekylstorlek.

En allsidig bitumenmodell måste vara ganska bred och öppen. Bitumen varierar kraftigt från

produktion till produktion, med stora skillnader i kemiska liksom reologiska egenskaper.
Generellt sett varierar emellertid inte den kemiska sammansättningen i bitumen i någon större

omfattning. Opolära molekyler är dominerande i all bitumen medan polära fraktioner
(inräknat sura, basiska och amfotära fraktioner) varierar. Amfotära material (som också är

polära och aromatiska) ger viskositetshöjande effekt i bitumen. '

Bitumens flytegenskaper (dynamisk-mekaniska egenskaper) följer typiska masterkurvor, där

komplexa modulen avsätts mot tid eller frekvens i logaritmisk skala. Vid hög frekvens (eller
låg temperatur) förändras modulen endast svagt med frekvensen, vilket är typiskt för ett

viskoelastiskt material i glasområdet. Vid lägre frekvenser minskar modulen med avtagande
frekvens tills den aktuella kurvan når lutningen 1 och visköst tillstånd för bitumenet inträder.
Inga plötsliga förändringar uppstår således och inget jämnviktstillstånd kan observeras. Det

senare är en indikation på att inget nätverk av kovalenta bindningar eller molekylkedjor
ex1sterar.

Modulvärdet för bitumen överskrider inte gränsvärdet l GPa.

Bitumen har lång relaxationstid, vilket indikerar att omfattande molekylprocesser påverkar
dess viskoelastiska egenskaper. Relaxationsprocessen följer ungefär en logaritmisk normal-

fördelning.

Bitumen åldras ute på vägen och blir styvare. Temperaturberoendet förändras liksom också
reologityp. Relaxationsspektrat breddas. Detta är tecken på att gradvisa systematiska
mikrostrukturella förändringar sker i bitumenet. Reversibla reologiska förändringar uppstår
också för bitumenet på vägen.

Man har visat att bitumen genomgår tidsberoende isoterm volymförändring vid lägre
temperaturer. Fenomenet benämns physical hardening och förklaras utifrån fri volym.

Physical hardening kan resultera i kraftigt ökad styvhet. Bitumens temperaturberoende beror

nästan uteslutande på fria volym effekter.

Draghållfastheten hos bitumen är jämförelsevis låg och ligger mellan 1 och 3 MPa. Brottöj-
ningen är starkt beroende av modulen vid aktuell temperatur och tid fram till brott.

2.1.4 Reologisk modell

Ett antal reologiska modeller för bitumen har utvecklats sedan Van der Poels diagram på 50-
talet. Inom SHRP antogs en linjär viskoelastisk (LVE) modell, utvecklad av Christensen och
Anderson (1992). Modellen utgår från en hyperbolformad kurva, då logaritmen för komplexa
modulen avsätts mot logaritmen för frekvens eller tid. Fyra parametrar krävs för en fullständig
beskrivning av bitumenets reologiska egenskaper; definierad temperatur, viskositet vid denna
temperatur, frekvens vid samma temperatur samt reologi-index. Ur två ekvationer beräknas
komplexa modulen och fasvinkeln. För att sedan beräkna frekvens-temperatur- ekvivalenten
för en given modul eller fasvinkel används en skiftfaktor. Skiftfaktom kan beräknas ur två



ekvationer, beroende på temperaturområde; Williams-Landers-Ferry ekvationen eller en
Arrheniusekvation. SHRst LVE-modell baseras på dessa ekvationer, men undantag finns.

Tre temperaturberoende zoner beskrivs; en lågtemperaturzon (under deñnition- eller
glastemperatur), en mellanzon (där viskoelastiskt uppförande dominerar) och en Newtonsk

zon (där fasvinkeln är cirka 90°). Iden viskoelastiska zonen använs WLF-ekvationen och för

övrigt Arrheniusekvationen.

Den reologiska modellen kan emellertid ej direkt användas i bindemedelsspecifikationerna då
den visat sig ej applicerbar på modifierad bitumen som polymerbitumen (den hyperbol-
formade modellen gäller inte). Istället har enskilda mätningar vid kritiska beläggnings-
temperaturer införts i specifikationerna .

Bitumens reologiska egenskaper vid låg temperatur provas med hjälp av en bending beam
rheometer (BBR), som avser provning vid styvhetsvärden större än 1 MPa. Dessa mätningar

kan relateras till skjuvresultat som erhålls med en dynamic shear rheometer (DSR). Med DSR

erhålls information beträffande trañkbelastning vid normala och högre temperaturer (10
lastväxlingar per sekund) medan BBR står för krypmätningar vid lägre temperaturer, där
termisk sprickbildning är den dominerande företeelsen.

Brottegenskaper vid låg temperatur karaktäriseras vid direkt draghållfasthetstest. Metoden ger
information om den temperatur vid vilken en övergång från sprödbrott till spröd-duktilt brott
inträffar för bitumenet. Beläggningens temperatur borde idealiskt ligga över denna temperatur.
Ett starkt samband föreligger mellan bitumenets styvhet och töj ning vid brott, dock ej för

polymermodiñerad bitumen.

Bitumen åldras enligt SHRst specifikationer i en s k pressure ageing vessel (PAV), varvid

åldring på vägen simuleras. Krav beträffande utmattning och sprickbenägenhet vid låga

temperaturer baseras på mätningar utförda på bitumen som åldrats i PAV.
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2.1.5 Åldring

Bitumens åldring har belysts inom SHRP och intressanta resultat framkommit.

En del komponenter i bitumenet reagerar med syre och bildar peroxid-radikaler, medan andra
är fria radikalinhibitorer. Erhållna resultat med CL (chemiluminescence) indikerar att bitumen

oxiderar under inverkan av radikaler men att oxidationsprocessen i sig inte är någon kedje-

process med radikaler.

Ketoner och sulfoxider är två av de produkter som bildas vid oxidativ åldring av bitumen.
Svavelkomponenter som förekommer i bitumen är thiophene och alifatisk sulfid. Sulfoxid

bildas emellertid endast ur alifatiska sulfider. Det har också påvisats att sulfider inte reagerar
direkt med syre utan med intermediära komponenter som uppstått vid direkt reaktion mellan

syre och bitumen. Bitumen verkar innehålla både komponenter som inhibiterar oxidation
(fenoler) och komponenter som är mycket reaktiva med syre.Vissa asfaltkomponenter reagerar
således kraftigt med syre och bildar peroxid-radikaler, vilka i sin tur reagerar med alifatiska
svavelföreningar och bildar sulfoxider, och eventuellt karbonylföreningar.

Oxidativ åldring av bitumen innebär att vägbeläggningen hårdnar och olika typer av sprick-
bildning uppstår. Bitumenets fysikaliska egenskaper förändras under oxidationens inverkan,
då funktionella grupper med syre bildas och mikrostrukturen Ökar. Olika bitumen påverkas i
varierande omfattning av detta. Åldring innebär förutom oxidativ åldring också förlust av
lättflyktiga oljekomponenter. Bitumenets känslighet för inverkan av dessa processer varierar
likaledes.

3 SHRP BINDEMEDELSSPECIFIKATIONER OCH TESTMETODER

Enligt känd traditionell metodik karaktäriseras bitumens konsistens genom viskositets- eller
penetrationsmätning. Viskositetsbestämning utförs endast vid högre temperaturer och ger

således ingen information om bitumens elastiska egenskaper vid lägre temperaturer.

Penetration utförs vid 25°C. Med traditionell bitumenanalys erhålles otillräckligt med
information om bitumenet, menar man inom SHRP, och informationen speglar inte på
tillfredsställande sätt verkligheten på vägen. Med testmetoder enligt SUPERPAVE mäts

däremot egenskaper som kan relateras direkt till förhållanden på vägen.

SUPERPAVE asphalt binder speciñcations (bilaga 1) avser förhindra permanent deformation,

sprickbildning vid låga temperaturer liksom uppkomst av utmattningssprickor i vägbelägg-

ningen. Detta uppnås genom kravspeciñkationer och provning med följande utrustning:

- DSR (Dynamic Shear Rheometer) mäter egenskaper vid höga och normala

temperaturer.

- RV (Rotational Viscometer) mäter egenskaper vid höga temperaturer.

- BBR (Bending Beam Rheometer) och DTT (Direct Tension Tester) mäter egenskaper

vid låga temperaturer.

- RTFO (Rolling Thin Film Oven ) och PAV (Pressure Ageing Vessel) simulerar
åldring.
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3.1 DSR (Dynamic Shear Rheometer)

DSR enligt SUPERPAVE är en reometer med konstant spänning. Provningen utförs vid

frekvensen 10 rad/s (motsvarande 1.57 Hertz), och provet skjuvas mellan en oscillerande

spindel och ett ñxt underlag.

Komplexmodulen (G*) och fasvinkeln (ö) mäts. G* utgör ett mått på det totala skjuv-

motståndet och ö anger föhållandet mellan elastisk och viskös del hos bitumenet. Skjuvtöj-

ningen kan variera mellan 1 och 12 %, beroende på bindemedlets styvhet. Metoden är använd-
bar för temperaturer mellan 4°C och 85°C, då G* ligger mellan 0.1 kPa och 10 000 kPa.

G* och ö används på två sätt i specifikationerna. Permanent deformation kontrolleras genom

att begränsa G*/sinö till större än 1.0 kPa före åldring och större än 2.2 kPa efter åldring.

Utmattningssprickor förhindras genom begränsning av G*sinö till mindre än 5000 kPa, på

material åldrat i PAV.

Figur 3

Applied Stress

or Strain
;of

_ :1)

.xsz.
vr
6

*3"
7,.

io.

Å.
<

.
s.1 Fixed Plate

  

    

  

Oscillating

Plate

Asphalt

Viscoelastic: 0 < 5 < 90 °

'Cm
Applied

Shcar I

Stress

   

'Ymax

'YM 6 8 = time lag
Resulting

Shea! /\

Strain

V time

Provningsmetodik och -parametrar för DSR (Ref. 5).

  



12

3.2 BBR (Bending Beam Rheometer)

Med BBR bestäms bitumenets styvhet och m-värde vid krypbelastning. En liten bitumenbalk
belastas vid provningen, för att simulera hur spänningar byggs upp vid fallande temperatur i
en vägbeläggning. Vid konstant belastning under 4 minuter uppmäts bitumenbalkens nedböj-
ning. Styvhet och kryphastighet (m-värde, d v 5 styvhetens förändringmed tiden) beräknas.

Provningen utförs vid en temperatur 10°C högre än förväntad lägsta vägbeläggningstempera-_
tur enligt aktuell performance grade. Angivet krav på g 300 MPa avser styvhet efter två
timmars belastning. Genom att höja provningstemperaturen har emellertid provningstiden
kunnat förkortas till 60 sekunder, vilket naturligtvis är en stor fördel i sammanhanget.

I speciñkationema har fastlagts att m-värdet ska uppgå till 0.300 eller mer, efter 60 sekunders
belastning, och att styvheten får uppgå till maximalt 300 MPa.
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FigUr 4 Provningsmetodik och -parametrar för BBR (Ref. 5).
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3.3 DTT (Direct Tension Tester)

Provning med BBR är för vissa bitumen inte tillräckligt, d v 8 det starka sambandet vid låg
temperatur mellan styvhet och brottöjning (eller sprödhet) gäller inte. Utrustning för att direkt

mäta brottöjningen togs därför fram inom SHRP, en s k direct tension tester.

Vid provningen dras en hundbensformad provkropp till brott, vid konstant draghastighet.
Töjningen vid brott registreras.

Provningen utförs endast på bitumen efter åldring i både RTFO och PAV.

Enligt SUPERPAVE krävs vid provningen minst 1 % brottöjning.
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Figur 5 Provningsmetodik och -parametrar för DTT (Ref. 5).
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3.4 RV (Rotational Viscometer)

Rotationsviskosimeter enligt Brookñeld används för utvärdering av bearbetbarhet vid höga
temperaturer. Rotationsviskositeten mäts vid 135°C och får enligt specifikationerna inte
överstiga 3 Pa s. Undantag från kravet kan göras.
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Figur 6 Provningsmetodik för RV (Ref. 5).

3.5 RTFO (Rolling Thin Film Oven) och PAV (Pressure Ageing Vessel)

I SUPERPAVE utförs provning på icke åldrat bindemedel, på bindemedel som åldrats i RTFO

samt på bindemedel som åldrats både i RTFO och i PAV.

I RTFO simuleras bindemedlets åldring under blandnings- och utläggningsskedet för en
asfaltmassa. I PAV simuleras dessutom långtidsåldring på vägen.

I RTFO åldras bitumenprov i roterande provflaskor, 85 minuter vid 163°C. Viktförlust
bestäms och dynamisk skjuvtest utförs på åldrat prov. Största delen av total åldrad provmängd
åldras sedan vidare i PAV.

I PAV åldras bitumen under högt tryck (2070 kPa) vid 90, 100 eller 110°C. Åldringen pågår

under 20 timmar. På åldrat prov utförs provning med DSR (G*sinö), BBR (S och rn) samt vid

behov DTT (brottöjning).
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Figur 7 Provningsutrustning RTFO och PAV (Ref. 5).
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Bitumen specificeras enligt SUPERPAVE i sju high temperature grades från PG 46 - till

PG 82 - (i steg om sex grader) och nio low temperature grades från PG -4 till PG -52 grader.
Kombinationema av dessa ger ett fyrtiotal bindemedelsklasser, lämpade för olika delar av

USA och Kanada. Angivna temperaturer för en bindemedelsklass avser högsta (medelvärde
över sju dagar) respektive lägsta förväntade temperatur för den avsedda beläggningen. I nord-
ligaste Kanada betraktas PG 46-52 som ett säkert val, medan man i de södra delarna av USA

kanske väljer en PG 64-16.

Performance-Graded Asphalt Binder Speciñcations beskrives i bilaga 1.

Provning enligt SUPERPAVE kan innebära klassificering av ett bindemedelsprov eller
verifiering av ett provs bindemedelsklass. Vid klassificering bestäms bitumenets performance
grade (t ex PG 58-22). Vid verifiering (conformance testing) veriñeras att bindemedlet

uppfyller kraven för en viss klass. Klassificering är en mer komplicerad process än verifiering,
där ju provning utförs endast vid fastlagda temperaturer.

Vid provning erfordras cirka 1/2 kg prov. Neddelning och provberedning utförs enligt
beskrivning i bilaga 2.

4 BENDING BEAM RHEOMETER (BBR)

Bitumen är vid låga temperaturer ett mycket styvt material (107 till 108 Pa). (3)

BBR utvecklades för att mäta styvhetsvärden vid mycket låga temperaturer, där styvheten

överstiger 107 Pa. Balkteori tillämpas för att mäta styvheten hos en liten provbalk under
krypbelastning. Krypbelastning används för att simulera de spänningar som succesivt byggs
upp i en beläggning när temperaturen sjunker. Styvhet (S) och m-värde beräknas. Styvheten
avser bindemedlets motstånd mot krypbelastning och m-värde är ett mått på styvhetsföränd-
ringen under pågående belastning.

4.1 Metodik

Vid provningen i BBR belastas en liten balk av uppgjutet prov i en tre-punkts-böjning, varvid

mätbar deflektion erhålles. Provet belastas ej till brott. Metodiken bygger på motsvarande

teknik och metoder för plast och andra elastomerer.

Utrustningen är förhållandevis enkel. Reometem består av en belastningsenhet, ett temperatur-
reglerat kylbad samt datorenhet för registrering och bearbetning av data (figur 8). Mätdata

utgörs av balkens deflektion eller nedböjning, belastningen på balken samt belastningstid och
-temperatur. Resultat och input-parametrar erhålles i slutet av varje test via datorenhet och
speciellt framtagen mjukvara.

Provets dimensioner har valts mot bakgrund av uppställda krav för tillämpning av böjteori

enligt Bemoulli-Euler samt i överensstämmelse med rekommenderade dimensioner enligt
ASTM-standard för t ex plastmaterial. Vidare har det ansetts viktigt att minimera prov-

mängden, dock ej på bekostnad av reproducerbarhet eller provets hanterbarhet.
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Provberedning
Bitumenprovbalken tillverkas genom uppgjutning av prov i rektangulära alurniniumformar

(figur 8). Formdelarna infettas och tunna skivor plastñlm läggs mot de infettade ytorna.
Ändbitarna behandlas med glycerin.

Efter 45 till 60 minuters avsvalning "trimmas" bitumenöverskottet bort från provbalkens
Överytan med hjälp av en varm spatel. Provbalken ska vara kvar i formen tills testproceduren
startas upp, dock högst 3 timmar. Vid avformning kyls provet med form ner, 5 till 10 minuter
i frysbox eller 30 till 45 sekunder i isbad. (Det är inte lämpligt att använda reometems kylbad
för detta ändamål.)

Efter avformning placeras provet direkt i testbadet för temperering 60 _-l; 5 minuter.

Provningsutrustning
BBR, bestående av belastningsenhet, kylbad och dataregistreringsenhet beskrivs i figur 8.

Provbalken ligger an på två ställen, och belastas i sin mittpunkt via en stämpel. Lasten
appliceras via stämpeln med hjälp av pneumatiskt tryck och lastcell.

Kylbadet innehåller kylvätska bestående av glykol, metanol och vatten. Kylvätskan cirkulerar
mellan testbad och temperaturkontrollerat bad, där temperatumoggrannheten är i O.1°C.
Datainsamlingsenheten består av en dator med mjukvara kopplad till reometem, för kontroll
av testparametrar samt registrering av belastnings- och deflektionsresultat.
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Figur 8 Bending Beam Rheometer och provbalk (Ref. 5).
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Provningsmetod
Datorprogrammet startas upp före provningens igångsättande; Under det att provbalken

tempereras i testbadet utförs kalibrering på lastcell och deflektionsavkännare. Utrustningen
kontrolleras vidare med hjälp av en referensbalk av rostfritt stål. Temperaturavkännaren
kontrolleras med hjälp av kalibrerad termometer. Också en tunnare referensbalk används för

generell kontroll av systemets funktion. Huvuddelen av kalibreringen utförs med hjälp av

inlagda instruktioner i datorprogrammet.

I slutet av tempereringsperioden placeras bitumenbalken på stöden med hjälp av en tång. En
förbelastning på 2.5 till 3.5 gram appliceras manuellt, för fullständig kontakt mellan balk och
stöd. En last på 100 gram appliceras sedan automatiskt (med hjälp av datorprogrammet) mot

balken under en sekund, varefter avlastning sker till förbelastningsstadiet under en 20
sekunders avlastningsperiod. Efter avslutad avlastningsperiod appliceras en 100 grams last
mot balken under totalt 240 sekunder. Balkens deflektion registreras under denna period och
avsätts mot tiden.

Efter 240 sekunder sker avlastning automatiskt och datorprogrammet utför samtliga styvhets-
och m-värdesberäkningar.

Resultat
Klassisk balkanalysteori används för att beräkna styvheten vid krypbelastning enligt denna
metod. Den formel som härvid används är:

S(t) = PL3/4bh3ö(t)

där,

S(t) = styvhet vid tiden t = 60 sekunder

P = applicerad konstant last, 100 g
L = avståndet mellan balkstöden, 102 mm
b = balkens bredd, 12.5 mm
11 = balkens tjocklek, 6.25 mm

8 (t) = nedböjning vid tiden t = 60 sekunder

Med hjälp av denna ekvation och registrerad nedböjning erhålles styvheten vid tiden t = 60
sekunder (jfr avsnitt 3.1 och figur 4).

Den andra parametem som bestäms vid provning med BBR är m-värdet, vilket uttrycker

styvhetsförändringen som en funktion av tiden. Värdet beräknas automatiskt i dator-
programmet. För att erhålla m-värdet beräknas styvheten vid ett flertal belastningstider och
värdena avsätts sedan i diagram, (1 v 5 logaritmen för S avsätts mot logaritmen för belastnings-
tiden. (Jfr figur 4, avsnitt 3.1). Värdet utgör lutningen för denna kurva. Enligt SUPERPAVE-
specifikationerna ska m-värdet uppgå till minst 0.300 vid 60 sekunder.

Ett exempel på output från provning med BBR visas i figur 9.
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TEST INFORMATION

 

   

  

 

      

 

Proj: NCUPG Target Temp: -18.0 C Conf

Test: '2.14e+00

Oper: RSW Actual Temp: -18.0 C Date: 01/13/94

Spec: IN-lO Soak time: 60.0 min Load
Const: 0.246103

Time: 15:53:47 Beam Width: 12.7 mm Defl
Const: .002417

Date: 01/13/94 Thickness: 6.35 mm Date: 01/13/94

File: 0216943.DAT

RESULTS

Time, Force, Defl, Measured Estimated. Diff, % m-value

sec N mm Stiffness Stiffness
kPa kPa

8 .9954 .1382 580900 580000 -.1550 .217

15 .9970 .1601 502100 503000 .1778 .236

30 .9989 .1903 423100 424100 .2339 .256

60 .9993 .2279 353600 352600 -.2797 .277

120 .9994 .2785 289300 289100 -.09025 .297

.240 .9998 .3454 233400 233700 .1142 .317

Regression Coefficients

a=5.932 b=-.1565 c=-.03374 R^2=.999964

Deflection, mm Load, grams

2100

k.

q

0 250 0 250

Time Time

Figur 9 Resultat från provning med BBR (Ref. 5).
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4.2 Inledande provning vid VTI

En Bending Beam Rheometer inköptes till VTI från Applied Test System Inc. (ATS) i USA,
1994. Utrustningen har körts in inom föreliggande projekt, varvid samtliga bitumenprov

från l993-års kvalitetsuppföljning undersökts vid två valda temperaturer. Ytterligare ett antal
prov, bl a bindemedel från polymermodiñerad asfaltmastix, har ingått.

I detta avsnitt redovisas utförd provning på bitumen från nämnda kvalitetsuppföljning.

Provningen har utförts på ursprungligt bindemedel samt efter TFOT, d v 3 uppvärmning av
provet 5 timmar vid 163°C. Totalt 80 prov har undersökts i den aktuella undersökningsserien.
Provningstemperaturerna -12°C och -18°C har valts för B85 respektive B 180.

Provningama har utförts under innevarande år. De redovisas i figurerna 10 och 11 samt i

bilaga 3.

För samtliga undersökta prov ligger styvhetsvärdet S under 300 MPa och m-värdet över 0.300.

För varje prov har som regel högre styvhetsvärde och lägre m-värde erhållits efter TFOT.

Större variationer i resultat har erhållits för B180 än för B85, samt större skillnad mellan

enskilda analysvärden.

B 85 - kvalitetsuppföljning
Femton prov av typen B 85 ingår i kvalitetsuppföljningen (10). Erhållna styvhetsvärden

och m-värden redovisas i figur 10 och bilaga 3.

Styvheten vid -12°C, för ursprungligt bindemedel, ligger för undersökta prov mellan cirka

110 och 160 MPa. Under upphettning i TFO blir bindemedlet styvare och erhållet värde

högre (Ökar som mest med drygt 40 enheter). Motsvarande m-värde ligger för ursprungligt
bindemedel kring 0.500 och sjunker vid TFOT, i de flesta fall med cirka 0.020 till 0.060
enheter.

Avvikelsen mellan enskilda värden överstiger som regel ej 10 %.

Brytpunkt Fraass (efter TFOT) ligger för de aktuella produkterna mellan -13°C och -17°C.

Sambandet mellan brytpunkt och styvhetsvärde enligt BBR vid -12°C illustreras i figur 12.

B180 - kvalitetsuppföljning
Tretton prov av typen B180 ingår i kvalitetsuppföljningen (10). Erhållna styvhetsvärden
och m-värden redovisas i figur 11 och bilaga 3.

Styvheten vid -18°C, för ursprungligt bindemedel, ligger för undersökta prov mellan 140

och 240 MPa. Efter TFOT har högre värden som regel registrerats.

Brytpunkt Fraass (efter TFOT) ligger för de aktuella produkterna mellan -16°C och -21°C.

Sambandet mellan brytpunkt och styvhetsvärde enligt BBR vid -18°C illustreras i figur 13.
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Figur 10 BBR-lågtemperaturprovning vid -12°C. Bitumcn B 85, kvalitetskontroll 1993
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Figur 11 BBR-lågtemperaturprovning vid -18°C. Bitumen B 180, kvalitetskontroll 1993



 

Figur 12 Samband mellan BBR-lågtemperaturprovning (styvhet) vid -12°C oc

brytpunkt Fraass. Bitumen B 85, kvalitetskontroll 1993

 
Figur 13 Samband mellan BBR-lågtemperaturprovning (styvhet) vid -18°C och

brytpunkt Fraass. Bitumen B 180, kvalitetskontroll 1993
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5 KEMISK KARAKTÄRISERING AV BITUMEN

Bitumens kemiska sammansättning bestämmer dess fysikaliska egenskaper. En bitumen-

produkts egenskaper på vägen kan emellertid inte på tillfredsställande sätt förutses utifrån ett
begränsat antal kemiska variabler, då bitumen som bekant är ett material uppbyggt av

tusentals olika molekylföreningar som på olika sätt ständigt reagerar med varandra.

Det finns ett antal möjliga sätt att kemiskt karaktärisera bitumen, t ex med avseende på polära
funktionella grupper, kemisk affinitet, utfällning av asfaltener med separation av maltenfas,
molekylviktsbestämning och -fördelning m m. Härvid används klassisk teknik som nuclear
magnetic resonance (NMR), infrared functional group analysis (IR-PGA) och size exclusion
chromatography (SEC).

Molekylvikt och kemisk funktionalitet är två av de viktigaste kemiska egenskaperna varför

man t ex inom SHRP lagt vikt vid kemisk karaktärisering med hjälp av teknik som ion
exchange chromatography (IEC) och SEC.

Många fysikaliska egenskaper beror på molekylvikt och molekylviktsfördelning. Kemisk
funktionalitet bestämmer omfattningen av inre reaktioner i materialet och påverkar därigenom
också molekylvikt och åldringsegenskaper. Polära molekyler, bestående av kol, väte och
heteroatomer som t ex kväve och syre, bildar under olika förhållanden starka molekyl-
föreningar med molekylviktsförhöjande effekt.

Vid [EC sker uppdelning i neutrala material (utan polära heteroatomer), syror och baser. Vid
utfällning av asfaltener med teknik som Corbett-analys kan detta inte uppnås, varför man

inom SHRP inte förordat denna typ av teknik.

5.1 Iatroscan-metoden

Vid .kemisk karaktärisering med kromatografisk metodik sker uppdelning av bitumen i olika
generiska komponenter eller familjer.

Kromatografi är en metod för separation av olika i en flytande eller gasformig lösning
ingående ämnen. Lösningen får passera över en stationär fas med stor yta ( t ex kolonn eller

pelare) som på något sätt och i olika grad binder de olika lösningskomponenterna. Lösningen
är den rörliga fasen i processen och lösningskomponenternas olika adsorberbarhet på adsorb-
tionsmedlet utnyttjas.

Iatroscan-metoden är en selektiv och kvantitativ metod för uppdelning av bitumen i fyra
familjer; asfaltener, hartser (resins), aromatiska oljor (aromatics) och mättade oljor (saturates).

Tunnskiktskromatografi utnyttjas härvid i kombination med flamjonisering. Tekniken anses

tillförlitlig för produktionskontroll av bitumezra. Den används också i forsknings- och
utvecklingssammanhang, som t ex i syfte att a.:'stveckla olika av polymermodiñerade
bitumenprodukter, då bitumenets affinitet till polymeren i fråga är av största betydelse. Olika
bitumen kan härvid jämföras med avseende på kompatibilitet med t ex SBS eller APP-

polymer.(6)
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Metodik
Ett bitumenprov löses upp i metylenklorid, 20 mg/ml och appliceras sedan på stavar av kvarts,

belagda med kiselsyragel.

Tre lösningar används för eluering och uppdelning av maltenfasen i mättade föreningar
(saturates), cykliska föreningar (opolära aromater) och resiner (polära aromater). Dessa
lösningar är n-heptan, toluen/n-heptan (80/20) samt metylenklorid/metanol (95/5).

Vid stavens placering i det första badet får lösningen vandra cirka 9 cm, varvid den mättade
fraktionen utvecklas. Vid nästa bad och vandring, till cirka 5 cm, erhålles aromatfraktionen
och slutligen, vid bad nummer tre, den sista fasen av resiner.

Erhållen separationsgrad beror på bitumenprovets egenskaper, stavarnas aktivitet och använda
lösningars polaritet. Ett antal parametrar måste kontrolleras för att reproducerbara resultat ska
erhållas. Sådana parametrar är (6):

-Förvaring och förbehandling av provet samt provberedning. Oxidation påverkar
uppenbart provets generiska sammansättning och provningsresultatet. För referensbitumen
som t ex lagrats under en tid vid -20°C erhålls ej samma resultat som efter samma lagringstid
vid 20°C.
Att prov och referenser lagras vid låg temperatur är således av största vikt. -20°C anses vara
en lämplig lagringstemperatur. Koncentrationen av bitumenet vid upplösning har stor

betydelse liksom mängden applicerat prov. Störst inverkan har sist nämnda parameter visat sig
ha på resiner, aromater och asfaltener. Bitumen upplöst i metylenklorid förändras snabbt,
varför lösningen snabbt ska analyseras och förvaras mörkt i väntan på analys.

-Väldefinierade och stabila förhållanden under elueringsprocessen. De lösningar som
används ska hålla högsta kvalitet. Avstånden mellan de tre elueringsstegen är viktigt liksom
temperaturen vid processen. Temperaturen påverkar elutionshastigheten och därmed even-
tuellt också bitumenkomponentemas migrering.

-Stavarnas kvalitet och användning. Stavarnas kvalitet varierar varför ett flertal stavar krävs

för ett tillförlitligt resultat. Stavarna förändras också med antalet användningar. Mer än 120
analyser bör ej genomföras med en och samma stav p g a reducerad separationsförmåga och

föroreningar som ej längre kan avlägsnas. Stavarna påverkas av luftfuktigheten varför
kontrollerad luftfuktighet krävs. Staven placeras i kammare med konstant luftfuktighet (över
35 %-ig svavelsyra) inför första separeringen, för optimalt resultat.
Nya omgångar av stavar scannas först för att avlägsna föroreningar från förpacknings-
materialet. Stavarna nedsänkes sedan i destillerat vatten över natt varefter de torkas i ugn vid
lOO°C under 10 minuter. De får sedan svalna varefter scanning utförs på nytt. Besvärliga
stavar förbättras ofta vid lagring i destillerat vatten över natt. (7 )

Scanning utförs med hjälp av flamjonisering (luft/vätgasblandning).

5.2 Iatroscan-analys för 1993 års kvalitetsuppföljning av bitumen

En Iatroscan-utrustning enligt ovan har funnits vid VTI sedan 1989. I utrustningen ingår en
dator och program för registrering och bearbetning av erhållna resultat.
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För bitumen inom 1993 års kvalitetsuppföljning har, förutom konventionell bitumenanalys
(enligt BYA / VAG 94), också kemisk karaktärisering med Iatroscan ingått. Karaktärisering

har utförts på ursprungligt bitumen samt efter uppvärmning 5 timmar vid 163°C, enligt TFOT.

Vid oxidation gäller "regeln": oljor - resiner - asfaltener.

Detta innebär vid Iatroscan-analys som regel att halten aromatiska oljor minskar medan
andelen resiner respektive asfaltener ökar; resinema vanligen mer än asfaltenerna.

Nämnas kan att vid Iatroscan-analys (8) på bindemedel som återvunnits från kraftigt spruckna
flygfältsbeläggningar, har höga resin- och asfaltenhalter på upp till 44 respektive 24 %
uppmätts. Motsvarande aromathalter har samtidigt legat under 20 %. Enligt andra
undersökningar utförda vid CRR (9), på bindemedel från upp till 25 år gamla beläggningar,
har bindemedlet på vägen åldrats så tillvida att aromathalten sjunkit med upp till 16 %,
resinhalten ökat med upp till 10 % och asfaltenhalten likaledes ökat med upp till 5 %.

Aktuella Iatroscan-analyser har utförts under 1994 och redovisas i figurerna 14 och 15 samt i
bilaga 4.

Erhållna resultat kan betraktas som ett fingeravtryck för produkten.

B 85 - kvalitetsuppföljning
Femton prov av typen B 85 ingår i kvalitetsuppföljningen (10). Erhållna analysresultat
framgår av figur 14 och bilaga 4.

Den mättade fraktionen ligger i genomsnitt på 10 %, med variationer mellan 9 och 12 %.
Efter TFOT har endast små förändringar uppstått (som regel en ökning med 1 enhet).

Aromatfraktionen ligger på i genomsnitt 47 %, med variationer mellan 44 och 56 %. Efter
TFOT sjunker som regel aromathalten med i genomsnitt 2 enheter. Som mest har

aromathalten sjunkit med 6 enheter (från 56 till 50 % för prov 93-136-1).

Resinfraktionen ligger i genomsnitt på 24 %, med variationer mellan 20 och 25 %. Den
ökar i de flesta fall efter TFOT, med cirka 2 enheter. Som mest har resinhalten ökat med 4

enheter (prov 93-136-1).

Asfaltenhalten ligger mellan 15 och 20 %. Efter TFOT har den i genomsnitt ökat med drygt
1 enhet. Som mest har asfaltenhalten ökat med 3 enheter (proven 93-116-2 och 93-136-1).

Avvikande är prov 93-136-1, med aromathalt 56 % (jfr ñgur 14). Provet uppfyller vid

konventionell bindemedelsanalys fastlagda krav enligt BYA och VÄG 94, men uppvisar
negativ viktförlust, d v 5 viktökning (0.31 vikt-%), efter uppvärmning 5 timmar vid 163°C i

TFO, samt lågt syratal (0.04 mg KOH/g). Motsvarande viktförlust ligger för övriga B 85-
prov inom kvalitetsuppföljningen på 0.1 till 0.3 vikt-%. Syratalet ligger högt, mellan 2.8

och 3.5 mg KOH/g.

B 85 - ej kvalitetsuppföljning
I undersökningen ingår också 3 prov utanför kvalitetsuppföljningen. Erhållna resultat

redovisas i bilaga 4.
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Halten aromatiska oljor ligger högre för dessa prov (52 till 56 %) än för B 85-proven inom
kvalitetsuppföljningen (44 till 49 %), undantaget prov 93-136-1 (56 %), Viktförlusten är

mycket låg (0.0 vikt-%) eller negativ. Syratalet är lågt (0.02 till 0.5 mg KOH/g).

Generellt kan konstateras att de fyra av totalt arton stycken B 85-prov, som vid traditionell
bindemedelsanalys uppvisat mycket låg eller negativ viktförlust samt lågt syratal, också har

högre aromathalt än Övriga prov.

B 180 - kvalitetsuppföljning
Tretton prov av typen B180 ingår i kvalitetsuppföljningen (10). Erhållna analysresultat
framgår av figur 15 och bilaga 4.

Den mättade fraktionen (saturates) ligger för undersökta prov i genomsnitt på 12 % med
variationer mellan 11 och 14 %. Efter uppvärmning enligt TFOT har endast små
förändringar på i 1 enheter uppstått.

Aromatfraktionen ligger på motsvarande sätt på i genomsnitt 50 %, med variationer mellan
46 och 53 %. Efter TFOT sjunker som regel aromathalten med i genomsnitt 3 enheter. Som
mest har aromathalten sjunkit med 6 enheter (prov 93-138-1).

Resinfraktionen ligger i genomsnitt på 23 % med variationer mellan 21 och 26 enheter.
Efter TFOT ökar som regel resinhalten med cirka 2 enheter. För fem av proven har en

ökning med så mycket som 3 enheter erhållits och i ett fall en minskning med 2 enheter
(prov 93-160-1)

Asfaltenhalten ligger för undersökta prov mellan 14 och16 %, och ökar efter TFOT med 1
till 2 enheter.

B 180 - ej kvalitetsuppföljning
I undersökningen ingår ytterligare ett antal prov (9 st) av typ B 180, utanför kvalitets-

uppföljningen. Endast ett av dessa prov (VTI nr 93-185) avviker markant från kravspeci-
ñkationerna för B 180 enligt VÄG 94 (låg penetration, 120 mm/10). Prov 93-277 har
negativ viktförlust -0.04 vikt-% och lågt syratal 0.3 mg KOH/g. Ytterligare fyra av proven
har lågt syratal, men ej "avvikande" låg viktförlust.

Erhållna analysresultat med Iatroscan redovisas i bilaga 4. För prov 93-277 har högst
aromathalt erhållits (62 %).

Vid en jämförelse mellan B 85 och B 180 inom kvalitetsuppföljningen kan konstateras att
halten mättade oljor liksom halten aromatiska oljor i genomsnitt ligger cirka 2 enheter högre

för B 180. Resinfraktionen är ungefär lika stor för båda bitumentyperna, men asfaltenhalten är
drygt 3 enheter högre för B 85. Vid TFOT förändras B 180 mer än B 85, d v 5 halten
aromatiska oljor sjunker mer och halterna resiner respektive asfaltener ökar båda i något större
omfattning.



Figur 14
kvalitetsuppfölj ning
Kemisk karaktärisering - Generisk analys med Iatroscan för B 85 i 1993 års
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Figur 15
kvalitetsuppföljning

Kemisk karaktärisering - Generisk analys med Iatroscan för B 180 i 1993 års
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6 BINDEMEDELSANALYS ENLIGT VÄG 94

Svenska specifikationer och krav för bituminösa bindemedel beskrivs i VÄG 94, som ersätter

BYA 84 och remissutgåvan av BYA 92.

Till grund för en del av de förändringar och tillägg som skiljer BYA 82 från VÄG 94 ligger
förslag framtagna inom CEN TC19/SC1/WG1. Nedan noteras en del av de förändringar som

tillkommit i VÄG 94:

- I VÄG 94 utökas antalet specificerade bitumentyper från fyra till fem. B 120

tillkommer.

- Mjukpunktskravet, lägst 49°C respektive 46°C för B60 och B85 utgår. Mjukpunkten
bör dock bestämmas vid fullständig analys.

- Efter upphettningsprov (TFOT) bestäms viktförlust, brytpunkt, dynamisk viskositet
och duktilitet. Istället för att, som enligt BYA 84, ange den dynamiska viskositeten
anges en förhårdningsfaktor genom att dividera dynamisk viskositet vid 60°C efter
TFOT med motsvarande viskositet före TFOT. Denna förhårdningsfaktor får för

samtliga bitumentyper inte överstiga 4.

I remissutgåvan BYA 92 hade införts bestämning av penetrationsförändring före och
efter TFOT, med krav på maximalt 40 % förändring för B60, B85 och B 120, liksom
maximalt 45 % för B180 och B370. Dessa bestämningar och krav har emellertid ej
medtagits i den efterföljande VÄG 94. (För 1993 års prov låg nämnda penetrations-
förändring för B 85 och B180 på 32 till 40 % respektive 32 till 45%.)

- Experimentell bestämning av brytpunkt kan för B85 och B180 enligt VÄG 94 bytas ut

mot grafisk bestämning ur penetration och dynamisk viskositet vid 60°C före TFOT

med hjälp av Heukeloms diagram. Brytpunkten ska då vara _<_ -12°C för B85 och

_<_ -19°C för B 180. Om kravet inte uppfylls vid den grafiska bestämningen eller provet
för övrigt avviker från gällande specifikationer och krav kompletteras med
experimentell bestämning. Detta förenklade kontrollförfarande grundar sig på tio års
jämförelser mellan grafiskt och experimentellt bestämd brytpunkt i aktuella fall, av
totalt 265 prov. (10)

6.1 Kvalitetsuppföljning, 1994 års bindemedel

1994 års kvalitetsuppföljning utförs i enlighet med VÄG 94. Kompletterande kemisk karak-

tärisering utförs för bitumenproven med hjälp av Iatroscan och GPC. Bestämning av lågtem-

peraturegenskaper utförs med BBR.

38 bitumenprov och 25 emulsioner har inkom:;:.:.. till VTI för analys och uppföljning. Inga
prov av vägolja, bitumenlösning, jihjUkbitumöi; eller fluxmedel har däremot erhållits.

Provningen enligt VÄG 94 har avslutats.

En sammanställning av 1994 års kvalitetsuppföljning redovisas i VTI notat under våren 1995.
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7 KOMMENTAR OCH FORTSATT ARBETE

I föreliggande notat redovisas utförda undersökningar inom VV-projekt Bituminösa

bindemedel. Inom projektet utvärderas bl a lämplig metodik för karaktärisering av bituminösa
bindemedel med avseende på kemiska och reologiska egenskaper. Arbetet har under 1994
(och fram t o m mars 1995) i huvudsak omfattat utvecklings- och provningsverksamhet vad
gäller lågtemperaturegenskaper med BBR (Bending Beam Rheometer enligt SHRP) samt
kemisk karaktärisering med hjälp av Iatroscan-metodik.

Lågtemperaturprovning med BBR har utförts för bitumen från 1993-års kvalitetsupp-
följning (före och efter TFOT). B85 har provats vid -12°C och B180 vid -18°C. För samtliga
undersökta prov ligger styvhetsvärdet S under 300 MPa och m-värdet över 0.300. För varje

prov har som regel högre styvhetsvärde och lägre m-värde erhållits efter TFOT. Större
variationer i resultat har erhållits för B180 än för B85, samt större skillnad mellan enskilda
analysvärden.

BBR-metoden har befunnits attraktiv, men en del brister vad gäller utrustningens prestanda
har konstaterats. Bristerna gäller datorprogrammets utformning samt kylaggregatets
otillräcklighet . Åtgärder väntas från tillverkaren. Ett nytt förbättrat program är under
utveckling. Man har också aviserat att en justering av samtliga sålda kylaggregat ska utföras
under året.

BBR-lågtemperaturprovning har under innevarande år utförts också på t ex bindemedel som
återvunnits från asfaltmastix- och gjutasfaltprodukter, med och utan polymermodifiering.
Erhållna resultat jämförs med t ex resultat från lågtemperaturprovnig utförd på själva
mastixprodukten. Dessa provningar pågår och har ännu inte redovisats.

Under 1995 kommer bitumen från 1994-års kvalitetsuppföljning att provas enligt BBR-
metodik. Ytterligare provningstemperaturer (lägre än -18°C) blir aktuellt. Provning på
polymermodifierat bindemedel kommer att utföras inom detta och andra projekt, liksom
försök med motsvarande provning för asfaltmastix (provbalk av asfaltmastix istället för
bindemedel).

Nynäs införskaffar under 1995 en Bending Beam Rheometer (Cannon) varför jämförande

undersökningar vad gäller utrustning och metodik kan bli aktuellt.

Kemisk karaktärisering med Iatroscan har likaledes utförts för bitumen från 1993-års
kvalitetsuppföljning (före och efter TFOT). Motsvarande resultat också för 1994-års
kvalitetsuppföljning föreligger men redovisas i separat notat tillsammans med analysresultat
från provning enligt traditionell metodik i VÄG 94.

Iatroscan-analys utförs också på inkomna bitumenprov utanför kvalitetskontrollen liksom på
bindemedel som återvunnits från asfaltmastix-, gjutasfalt- och asfaltbeläggningsprodukter av
varierande slag och ålder inom aktuella utvecklingsprojekt och provningsuppdrag. Erhållna
resultat tjänar som underlag inför framtida kvalitetsuppföljning och kravspeciñkationer

baserade på bl a kemisk karaktärisering.

Under 1995 kommer kemisk karaktärisering att utökas också med GPC-analys. Provningen
utförs på 1994-års bitumenprov i kvalitetsuppföljningen liksom på andra aktuella
bindemedelsprov (med och utan polymerinblandning) förekommande inom övriga projekt och
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uppdrag vid VTI. IR-analys inleds fr 0 m l995-års bitumenprov. (Utvecklingsarbete vad

gäller GPC- och IR-analys pågår inom KFB-finansierat projekt.)

Avsikten med det redovisade och pågående utvecklingsarbetet och provningen är att komma
fram till lämplig (bättre och snabbare) metodik för kontroll, utvärdering och säkerställande av
kvalitet, funktionella egenskaper och åldringsbenägenhet hos bituminösa bindemedelspro-

dukter, baserad på kemisk karaktärisering och reologisk provningsmetodik. Metodik och
kravspeciñkationer avser i första hand svenska förhållanden och inom landet förekommande
bitumenprodukter. Jämförelser med känd traditionell analysmetodik är av avgörande betydelse
och utförs parallellt med kemisk karaktärisering och reologisk provning.

Beträffande SHRP-metodik och tillhörande utrustning bedömdes inledningsvis i projektet
lågtemperaturprovning med BBR som den för svenskt vidkommande mest intressanta
metoden. Utrustningen inköptes till projektet från USA och levererades under våren 1994.
Den metod som därefter kan tänkas införlivas i ett motsvarande svenskt provningsprogram
enligt SHRP är DSR (Dynamic Shear Rheometer).

Det pågående utvecklingsarbetet förväntas pågå inom VV-projekt under den närmaste S-års
perioden.
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Bilaga 1

Perførmance-Graded Asphalt Binder Speciñcations enligt SHRP



Table 1.1. Performance-Graded Asphalt Binder Specification

   

PG 46. PG 52- PG 58- PG 64-
PERFORMANCE GRADE 34140146 10 | 16 |22|28]34J40[46 l6]22[28J34]40 10]16]22 [28 [34140
Average 7-day Maximum Pavement Design

(46 <52 <58 (64Temperature, °C'

Minimum Pavement Design
Temperature, °C'

 

>-34 >-40 >-46 .10 >-l6>-22 >-28 -34 >40>46>-16 >-22 >-28 >-34 >-40 >-10 >.1%>_22 >-28 >-34 >_40

                     

ORIGINAL BINDER

Flash Point Temp, na: Minimum °c 230

Viscosity, ASTM 04402:h
Maximum, 3 Pass, Test Temp, °C 135

Dynamic Shut, TPS:c
G'lsinö, Minimum, 1.00 kPa 46 52 58 64

Test Temp @ 10 rad/s, °C

        

ROLLING THIN FILM OVEN (T240) OR THIN FILM OVEN RESIDUE (Tl79)

Mass Loss, Maximum, percent 1.00

  

Dynamic Shear, TPS: 64

G°lsin6, Minimum, 2.20 kPa 46 52 58

Test Temp @ 10 rad/s, °C

   

 

 

PRESSURE AGING VESSEL RESIDUE (PPI)

 

PAV Aging Tperature, °C" 90 90 100 100

 

DynamicShear,TP5:

G'sinö, Maximum, 5000 kPa

TstTemp@10rad/s,°C 10 7 4 25 22 19 16 13 10 7 25 22 19 16 13 31 28 25 22 19 16

 

Physical Hardening' Report

 

Creep Stiffness, 'I'Plz'

S, Maximum, 300 MPa.

lit-value, Minimum, 0.300 -24 -30 -36 0 -6 -12 -18 -24 -30 -36 -6 -12 -18 -24 -30 0 -6 -12 -18 -24 -30

Test TempâÖOs. °C

 

DirectTension, TP3:'

Failure Strain, Minimum, 1.0% -24 -30 -36 0 -6 -12 -18 -24 -30 -36 -6 -12 -18 -24 -30 0 -6 -12 -18 -24 -30

Test Temp @ 1.0 mm/min, °C

 

 

   

 

         

 

       

' Pavement temperatures are estimated from air temperatures using an algorithm contained in the SUPERPAVE software program, may be provided by the

specifying agency, or by following the procedures as outlined in PPX.

" This requirement may be waived at the discretion of the specifying agency if the supplier warrants that the asphalt binder can be adequately pumped and

mixed at temperatures that meet all applicable safety standards.

c For quality control of unmodil'ted asphalt cement production, measurement of the viscosity of the original asphalt cement may be substituted for dynamic

shear measurements of G'lsinö at test temperatures where the asphalt is a Newtonian fluid. Any suitable standard means of viscosity measurement may

be used, including capillary or rotational viscometry (AASHTO T201 or '1202).

° The PAV aging temperature is based on simulated climatic conditions and is one of three temperatures 90°C, 100°C or 110°C. The PAV aging temperature

is 100°C for PG 58- and above, except in desert climates, where it is IIU'C.
' Physical Hardening - TPl is performed on a set ofasphalt beams according to Section 13.1, except the conditioning time is extended to 24 hrs _4;_ 10 minutes

at 10°C above the minimum performance temperature. The 24-hour stiffness and m-value are reported for information purposes only.

' If the creep stiffness is below 300 MPa, the direct tension test is not required. If the creep stiffness is between 300 and 600 MPa the direct tension failure

strain requirement can be used in lieu of the creep stiffness requirement. The m-value requirement must be satisñed in both cases.

 



Table l. l continued

             

                           

PG 70- PG 76- PG 82-

PERFORMANCEGRADE 10I16|22[28[34]40 10 | 16[22[28 | 34 10] 16 [22 [28134
verage 7-day Maximum <70 < 76 <82
avement Design Temp, °C°

| ' imum Pavement Design
emperature, och >-10 >-16 >-22 >-28 >-34 >-40 >-10 >-16 >-22 >-28 >-34 >-10 >-16 >-22 >-28 >-34

ORIGINAL BINDER

Flash Point Tp, T48: Minimum °C 230

Viscosity, ASTM D4402:°

Maximum, 3 Paos, Test Temp, °C 135

Dynamic Shear, TPS:c

G'lsinö, Minimum, 1.00 kPa 70 76 82

Test Temp @ 10 rad/s, °C

ROLLING THIN FILM OVEN (1240) 011mm mm OVEN (m9) RESIDUE

Mass Loss, Maximum, percent 1.00

Dynamic Shear, TPS:

G'lsinö, Minimum, 2.20 kPa 70 76 82

Test Temp @ 10 rad/s, °C

PRESSURE AGING VESSEL RESIDUE (PPI)

PAV Aging Tempemture, °C'l 100010) 100010) 100(110)

Dynamic Shear, TPS:

G'sinö, Maximum, 5000 kPa 34 31 28 25 22 19 37 34 31 28 25 40 37 34 31 28

Test Temp @ 10 rad/s, °C

[Physical Hardening' Report

Creep StiiTness. TP1:'

S. Maximum, 300.0 MPa,

m - value, Minimum, 0.300 0 -6 -12 -18 -24 -30 0 -6 -12 -18 -24 0 -6 -12 -18 -24

Test Temp @ 608, °C

Direct Tension, TP32'
Failure Strain, Minimum, 1,0% 0 -6 -12 -18 -24 -30 0 -6 -12 -18 -24 0 -6 -12 -18 -24

Test Temp @ 1.0 tum/min, °C

 

 

                 



Bilaga 2

Neddelning OCh provberedning för bindemedelsprovning enligt SHRP



ORIGINAL INDER BREAKDOWN

   

ms 15 gms 10 gms 300 gms



    

2 Bottles

for mass

loss

DSR RTFO
10 grams

lii
cci»

  

|

(i

  

©

  

6=)

  

01

@

  

Recombine the remaining
six bottles of Aged Binder

 

 

3 Pressure Aging V'essei Pans

 

with 50 3-_ 0.5 grams each of RTFO Binder

 

8 Rolling Thin Film Battles with 35 i 0.5 grams of original Binder ©

  

  

 



PAV AGING l

0 0
0"*(
Recombine the PAV

Aged Binder

 

:_
-I
G

IG
IB

F"

LH L!| se

 

IG
LH
<-

IG I!5
10 gms 26 gms 26 gms 26 gms 26 gms 26 gms

(Note: Each tin will provide

enough sample for 2 beams)



  
   

  
  
   

   

Did you know a

Bending Beam weighs

about 10.5 grams

after trimming?

  

   
    
   

Ifyou

need to run a Direct

Tension Test I require

3 - 4 grams of binder
- & there are 4 of us

per test.

    



Bilaga 3

BBR-lågtemperaturprovning vid -12°C. Resultat för biturnen B 85 från 1993-års
kvalitetsuppföljning

BBR-lågtemperaturprovning vid -18°C. Resultat för bitumen B 180 från 1993-års
kvalitetsuppföljning



BBR-lågtemperaturprovning vid -12°C. Bitumen B 85.

                   

    

Prov VTI nr Styvhet, S m-värde Brytpunkt Fraass

Kvalitetskontroll, 1993 (MPa) (°C)

1 93-116-2 före TFOT 118 121 0,459 0,476
efter TFOT 158 155 0,452 0,449 -18

2 93-136-1 före TFOT 146 133 0,434 0,415
efter TFOT 150 166 0,387 0,415 -15

3 93-136-2 före TFOT 146 147 0,473 0,486

efter TFOT 178 179 0,442 0,45] -13

4 93-138-2 före TFOT 144 147 0,498 0,488

efter TFOT 164 167 0,458 0,440 -15

5 93-138-3 före TFOT 149 145 0,487 0,478

efter TFOT 188 194 0,446 0,446 -13

6 93-139-1 före TFOT 149 148 0,477 0,469

efter TFOT 134 172; 0,350 0,443; -13
163 171 0,426 0,454

7 93-139-2 före TFOT 139 123 0,501 0,457

efter TFOT 157 110 0,457 0,313 -13

8 93-159-2 före TFOT 141 143 0,500 0,497
efter TFOT 156 167 0,457 0,467 -17

9 93-160-2 före TFOT 149 156 0,496 0,495
efter TFOT 185 175 0,457 0,482 -13

10 93-162-2 före TFOT 127 149 0,488 0,501

efter TFOT 161 170 0,440 0,460 -14

11 93-170-2 före TFOT 137 132 0,494 0,499

efter TFOT 164 170 0,449 0,458 -16

12 93-181-2 före TFOT 153 132 0,481 0,476
efter TFOT 175 177 0,443 0,434 -14

13 93-302-2 före TFOT 111 118 0,507 0,501
efter TFOT 142 146 0,467 0,424 -14

14 93-304-2 före TFOT 149 135 0,503 0,497

efter TFOT 154 169 0,447 0,454 -15

15 93-305-2 före TFOT 142 147 0,507 0,488
efter TFOT 155 167 0,435 0,457 -16

Ej kvalitetskontroll, 1993

16 93-185-2 före TFOT 73 86 0,439 0,524

efter TFOT 101 115 0,395 0,422

17 93-201-2 före TFOT 119 119 0,476 0,487
efter TFOT 155 154 0,413 0,402 -15

18 93-277-2 före TFOT 133 144 0,350 0,369
efter TFOT 164 (311); 0,348 (0,652); -14

203 200 0,415 0,416

    

 

Resultat inom parentes är extremväxden (motsvarande styvhetsvärde har också uteslutits).
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BBR-lågtemperaturprovning vid -18°C. Bitumen B 180.

                           

Prov VTI nr Styvhet, S m-värde Brytpunkt Fraass

Kvalitetskontroll, 1993 (MPa) (°C)

1 93-116-1 före TFOT 170 161 0,922 0,973
efter TFOT 190 216 0,817 0,722 -18

2 93-135-1 före TFOT 222 261 0,454 0,452
efter TFOT 303 229; 188187; 0,410 0,333; 0,473 0,460; -19

155 202 0,371 0,440

3 93-136-3 före TFOT 234 205 0,473 0,486
efter TFOT 245 224 0,436 0,397 -19

4 93-138-1 före TFOT 179 163 0,483 0,483

efter TFOT 204 197 0,445 0,446 -20

5 93-154-1 före TFOT 135 224; 199 191 0,502 0,713; 0,434 0,440

efter TFOT 175 237; 125 119 0,349 0,437;0,481 0,496 -19

6 93-159-1 före TFOT 155 172 0,524 0,504
efter TFOT 201 172 0,466 0,463 -18

7 93-160-1 före TFOT 199 206 0,469 0,489

efter TFOT 272 217 0,615 0,442 -19

8 93-162-1 före TFOT 191 180 0,483 0,490

efter TFOT 215 213 0,452 0,453 -19

9 93-170-1 före TFOT 218 223 0,471 0,474
efter TFOT 255 243 0,434 0,424 -21

10 93-181-1 före TFOT 180 121; 114 131 0,477 0,354;0,437 0,493

efter TFOT 219 206 0,448 0,448 -I6

11 93-302-1 före TFOT 205 156; 135 150 0,388 0,512;0,472 0,477

efter TFOT 210 213 0,439 0,463 -20

12 93-304-1 före TFOT 179;163 146 0,509; 0,451 0,495

efter TFOT 207 194 0,470 0,450 -20

13 93-305-1 före TFOT (244) 169; 117 136 (0,871) 0,503;0,499 0,504

efter TFOT 194 204 0,456 0,462 -21

Ej kvalitetskontroll, 1993

14 93-119-1 före TFOT 119 123 0,407 0,423

efter TFOT 186 193 0,331 0,350

15 93-185-1 före TFOT 146; 137 149 0,402;0,463 0,449

efter TFOT (148) 206;201 209 (0,241) 0,363;0,406 0,402

16 93-201-1 före TFOT 179 181 0,440 0,443
efter TFOT 227; 153 245; 0,324; 0,520 0,397; -I8

208 244 0,377 0,381

17 93-213-1 före TFOT 237 230 0,444 0,445
efter TFOT 179 210 0,398 0,445 -21

18 93-213-2 före TFOT 146 (218); 136 144 0,218 (0,411); 0,510 0,501

efter TFOT 198; 196 182 0,396; 0,453 0,480 -18

19 93-213-3 före TFOT 176 149 0,421 0,381
efter TFOT 187 204 0,389 0,381 -l8

20 93-220-1 före TFOT 327 322; 253 226 0,378 0,371;0,362 0,353

efter TFOT 443 195;298; 0,573 0,248; 0,399; -18

223 212 0,392 0,379

21 93-244-2 före TFOT (224); 153 168 (0,769); 0,499 0,504

efter TFOT 227 191 0,45] 0,400

22 93-277-1 före TFOT (260); 231 214 (0,367);0,408 0,409
efter TFOT 290 280 0,385 0,366 -16

    

 

Resultat inom parentes är extremvärden (motsvarande styvhets- eller m-värde har också

uteslutits).
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Bilaga 4

Kemisk karaktärisering med Iatroscan. Resultat för bitumen B 85 och B 180 från 1993-års

kvalitetsuppföljning



Kromatograñsk karaktärisering av bitumen B 85 med Iatroscan TLC/FID.

        

            

Prov VTI nr Mättade oljor Aromatiska oljor Hartser Asfaltener
(Saturates) (Aromatics) (Resins) (Asphaltenes)

Kvalitetskontroll, 1993

93-116-2 före TFOT 12 47 23 18
efter TFOT 1 1 43 25 21

93-136-1 före TFOT 9 56 20 15
efter TFOT 8 50 24 18

93-136-2 före TFOT 10 50 22 18
efter TFOT 11 47 25 18

93-138-2 före TFOT 9 49 23 19
efter TFOT 1 1 46 25 18

93-138-3 före TFOT 10 47 23 20

efter TFOT 1 1 44 26 19

93-139-1 före TFOT 10 48 23 19
efter TFOT 10 46 25 19

93-139-2 före TFOT 10 47 24 19
efter TFOT 11 45 26 19

93-159-2 före TFOT 10 48 24 18
efter TFOT 1 1 46 25 18

93- 160-2 före TFOT 10 45 25 20
efter TFOT 1 1 46 24 19

93-162-2 före TFOT 10 46 25 19
efter TFOT 10 44 25 20

93-170-2 före TFOT 11 44 25 20

efter TFOT 12 45 25 18

93-181-2 före TFOT 10 45 25 20
efter TFOT 1 1 45 25 19

93-302-2 före TFOT 10 47 23 20
efter TFOT 1 1 46 24 19

93-304-2 före TFOT 10 46 24 20
efter TFOT 11 47 24 19

93-305-2 före TFOT 10 46 24 20
efter TFOT 1 1 45 25 20

Ej kvalitetskontroll, 1993

93-185-2 före TFOT 8 53 18 21

efter TFOT 9 48 23 21

93-201-2 före TFOT 9 56 18 17
efter TFOT 9 52 21 18

93-277-2 före TFOT 7 52 24 17
efter TFOT 8 55 21 16

 



Kromatograñsk karaktärisering av bitumen B 180 med Iatroscan TLC/FID.

              

          

Prov VTI nr Mättade oljor Aromatiska oljor Hartser Asfaltener
(Saturates) (Aromatics) (Resins) (Asphaltenes)

Kvalitetskontroll, 1993

93-116-1 före TFOT 14 51 21 14
efter TFOT 1 3 47 24 1 6

93-135-1 före TFOT 12 50 23 14

efter TFOT 12 49 23 16

93-136-3 före TFOT 13 50 24 14

efter TFOT 12 48 25 16

93-138-1 före TFOT 12 51 22 15
efter TFOT 12 45 25 17

93-154-1 före TFOT 12 50 23 14

efter TFOT 12 48 24 16

93- 159-1 före TFOT 12 50 24 14

efter TFOT 13 46 26 15

93-160-1 före TFOT 13 46 26 15
efter TFOT 12 48 24 16

93-162-1 före TFOT 12 53 21 14

efter TFOT 12 48 24 16

93-170-1 före TFOT 12 47 25 16

efter TFOT 11 45 27 17

93-181-1 före TFOT 12 48 24 15

efter TFOT 1 1 46 26 17

93-302-1 före TFOT 11 50 24 15

efter TFOT 12 47 25 17

93-304-1 före TFOT 12 52 22 14

efter TFOT 12 48 25 15

93-305-1 före TFOT 13 50 23 14

efter TFOT 12 46 26 16

Ej kvalitetskontroll, 1993

93-119-1 före TFOT 14 50 20 16

efter TFOT 13 47 23 17

93-185-1 före TFOT 10 50 23 17

efter TFOT 10 47 25 18

93-201-1 före TFOT 10 59 18 13

efter TFOT 9 52 24 15

93-213-1 före TFOT 13 45 26 16

efter TFOT 12 50 23 15

93-213-2 före TFOT 13 48 23 15

efter TFOT 12 48 24 17

93-213-3 före TFOT 12 53 21 15

efter TFOT 11 52 21 16

93-220-1 före TFOT 9 56 23 13

efter TFOT 7 59 21 13

93-244-2 före TFOT 10 52 22 16

efter TFOT 1 1 49 25 15

93-277-1 före TFOT 7 62 20 12

efter TFOT 5 55 25 15

 




